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1 Úvod 

Jedným z atribútov požiarnobezpečnostného inžinierstva sú výpočty pri riešení 
protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Základný matematický aparát požiarnotechnických 
výpočtov je uvedený v STN 92 0201, v častiach 1 až 4. V odbornej literatúre, ktorá sa 
zaoberá touto problematikou sú však uvedené aj presnejšie postupy týchto výpočtov. 
Program Požiarna Bezpečnosť Stavieb využíva aj základné aj presnejšie postupy do 
takej miery, aká je dovolená vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Súčasťou programu sú tabuľkové hodnoty požiarnotechnických veličín z STN 
92 0201, takže tieto hodnoty nie je potrebné hľadať v normách. 

Tento program je určený projektantom, technikom, študentom, pracovníkom štátnej 
správy a výskumným pracovníkom, ktorí za zaoberajú protipožiarnou bezpečnosťou 
stavieb. Program rieši výpočtovú stránku problematiky PBS. Za správnosť zadávaných 
hodnôt, za rozdelenie stavby na požiarne úseky atď., čiže za rozhodovaciu stránku 
riešenia je zodpovedný v plnom rozsahu užívateľ programu. Program obsahuje tieto 
výpočty: 

Nevýrobné stavby 

• Požiarne úseky  
• Požiarne riziko  
• Veľkosť požiarneho úseku  
• Stavebné konštrukcie  
• Únikové cesty  
• Zásobovanie vodou  na hasenie požiarov  
• Elektrická požiarna signalizácia  

• Počet hasiacich prístrojov  

Výrobné a poľnohospodárske stavby 

• Požiarne úseky  
• Požiarne riziko  
• Veľkosť požiarneho úseku  
• Stavebné konštrukcie  
• Únikové cesty  
• Zásobovanie vodou  na hasenie požiarov  

• Elektrická požiarna signalizácia  
• Počet hasiacich prístrojov 
• Počet hasiacich prístrojov pre poľnohospodárske stavby  

Jednopodlažné sklady (Sklady v jednopodlažných stavbách) 

• Požiarne úseky – materiály a látky 
• Požiarne riziko  
• Veľkosť požiarneho úseku  
• Stavebné konštrukcie  

• Únikové cesty  
• Zásobovanie vodou  na hasenie požiarov  
• Počet hasiacich prístrojov 

Odstupové a bezpečnostné vzdialenosti 



Uzavreté sklady horľavých kvapalín 

• Výpočet povolených objemov 

Výstupy výpočtov sú spracované tak, aby mohli byť použité priamo v projektovej 
dokumentácii. Možno ich nechať vytlačiť priamo počas behu programu a súčasne nechať 
"odkladať" do textového súboru, ktorý sa neskôr spracuje v rámci vytvárania dokumentu 
(technickej správy, protokolu a pod.).  

Predpokladom úspešného využívania programu sú dostatočné odborné znalosti z 
problematiky protipožiarnej bezpečnosti - najmä príslušných právnych predpisov 
s technickým obsahom, noriem a ich zmien. Táto príručka sa zaoberá odbornou stránkou 
problematiky len v nevyhnutnom rozsahu z hľadiska obsluhy programu PBS. Naším 
cieľom je, aby sa Vám tento program stal účinným pomocníkom pri rutinnej činnosti, 
ktorá by Vás inak zbytočne zdržiavala a uberala by z Vašej výkonnosti. 

Pri práci s programom Požiarna bezpečnosť stavieb Vám želáme veľa úspechov a málo 
problémov.  

          Autori  

Copyright © Compeko konzorcium, 2016. Všetky práva sú vyhradené. Príručku 
smie používať len držiteľ používateľskej licencie na program Požiarna 
Bezpečnosť Stavieb. Žiadna časť tejto príručky nesmie byť poskytovaná  
tretej osobe ani použitá akýmkoľvek spôsobom, ktorým by boli porušené 
autorské práva tvorcov. 

 
Autor programu: Miloslav Dekánek 

Autor príručky a odborný garant: Ján Dekánek  

 



 

 

2 Inštalácia a reinštalácia programu 

Program sa do Vášho počítača inštaluje dvoma možnými spôsobmi:  

 nainštalovaním z webovej stránky www.compeko.sk/pbs alebo 

 z iného média (mail, CD, USB kľúč, ...). 

2.1 Inštalácia z webu 

Program z webovej stránky firmy Compeko, s.r.o. sa inštaluje spravidla po obdržaní 
aktivačného kľúča e-mailovou správou. Aktivačný kľúč je súbor údajov pozostávajúci 
z licenčného čísla, názvu oprávneného užívateľa a siedmich štvoríc čísiel a písmen, ktorý 
obdržíte po uhradení požadovaných poplatkov a umožní vygenerovanie Vašej 
individuálnej verzie programu PBS. 

1. krok: V ľubovoľnom webovom prehliadači zobrazíme stránku www.compeko.sk/pbs 

 

 

2. krok: Zvolíme voľbu „Download programu“. Po aktivácii tejto voľby sa v niektorej časti 
obrazovky môžu zobraziť ďalšie otázky, ktorých obsah i forma závisia od použitého 
prehliadača a od nastavenej úrovne ochrany Vášho počítača.  

Príklady: 

Pri použití prehliadača Internet explorer (od firmy Microsoft) sa zobrazia možnosti 

 

http://www.compeko.sk/pbs


Voľba Spustiť je štandardný krok, ktorým sa po prípadných ďalších otázkach priamo 
naštartuje inštalačný program. 

Voľba Uložiť je dáva možnosť uložiť súbor s inštalačným programom na ľubovoľné 
dosiahnuteľné miesto v počítači a následne tento uložený súbor musíme nájsť 
a manuálne spustiť 

Voľba Zrušiť ukončí proces stiahnutia súboru (download) ešte pred jeho začatím. 

Pri použití prehliadača Firefox (od globálnej komunity Mozilla) v jeho štandardnom 
nastavení sa zobrazia možnosti: 

 

Voľba Zrušiť ukončí proces stiahnutia súboru (download) ešte pred jeho začatím. 

Voľba Uložiť je dáva možnosť uložiť súbor s inštalačným programom na fixné technické 
miesto určené prehliadačom. Následne tento uložený súbor nájdeme pomocou 
prehliadača kliknutím na hrubú šípku v záhlaví okna prehliadača 

 

Kliknutím na „Zobraziť všetky prevzaté súbory“ sa zobrazí okno:  

 

Kliknutím na súbor setuppbs.exe sa spustí vlastný inštalačný program. 

 



Pri použití prehliadača Edge (od firmy Microsoft) sa zobrazia možnosti: 

 

Voľbou Odstrániť sa stiahnutý súbor natrvalo y počítača vymaže 

Voľbou Zobraziť stiahnuté súbory sa zobrazí zoznam stiahnutých súborov. V ňom si 
vyhľadáme súbor SETUP.PBS 

 

Na tneto súbor klikneme pravým tlačidlom myši a dostaneme tieto možnosti: 

 

Pre spustenie vlastného inštalačného programu zvolíme voľbu Spustiť aj tak. 



Po spustení vlastného inštalačného programu sa môžu zobraziť rôzne ďalšie 
bezpečnostné otázky. Ich obsah a forma závisia od nastavenej úrovne ochrany Vášho 
počítača. 

Napríklad pri ochrane počítača Produktom Norton sa môže zobraziť tento oznam.  

     
Kliknite na X a oznam zhasne. 

Príklady ďalších bezpečnostných otázok: 

 

 

Ak sa Vám zobrazia iné otázky, tak ďalší postup prekonzultujte s Vaším IT pracovníkom 
alebo správcom Vášho PC. 

Po prekonaní všetkých ochranných bezpečnostných bariér sa zobrazí úvodná stránka 
inštalácie: 



 

3. krok: Potvrdíme súhlas so zmluvnými a obchodnými podmienkami. 

Po stlačení tlačidla „Súhlasím“ sa aktivuje vlastná inštalácia programu PBS. Obrazovka 
vlastnej inštalácie má nasledovný tvar: 



 

4. krok: Zadáme údaje inštalačného kľúča jedným z troch spôsobov: 

• Priamo opíšeme údaje inštalačného kľúča z mailu alebo iného zdroja 

• Ak sme údaje inštalačného kľúča obdržali v súbore mailom alebo iným 
spôsobom, nakopírujeme tento súbor na ľubovoľné miesto do počítača 
a stlačíme tlačidlo „Súbor“. Následne určíme, kde sa v počítači súbor s údajmi 
inštalačného kľúča nachádza (súbor má spravidla tvar xxxxx.AKT, kde xxxxx 
predstavuje Vaše individuálne licenčné číslo). 

• Ak nemáme zakúpenú žiadnu licenciu, alebo z iného dôvodu chceme 
nainštalovať DEMO verziu programu, stlačíme tlačidlo „DEMO“. Po jeho 
stlačení sa do údajov licenčného kľúča zapíšu údaje pre aktiváciu DEMO 
verzie. 

5.krok: V poli „Cieľový adresár, kam treba program nainštalovať“ zadáme alebo 
vyberieme cestu, do ktorej sa program so všetkými súčasťami má nainštalovať.  

Vybratie adresára môžeme aktivovať stlačením tlačidla   vpravo od 
zadávacieho poľa. 

6. krok: Zvolíme umiestnenie ikony (ikon) WPBS zaškrtnutím zvoleného políčka. 



7.krok: Stlačením tlačidla "Inštaluj" sa vykoná inštalácia podľa nastavených parametrov. 

Ak sa po nainštalovaní a spustení programu prejavia „estetické“ alebo drobné technické 
problémy v zobrazovaní textov (napr. písmená sú veľmi malé, písmená s diakritikou sa 
zobrazujú alebo tlačia nesprávne - ako zvláštne znaky), tak na nápravu využite technické 
informácie k prevádzke programu PBS v kapitole 16 – Prevádzkové informácie pre IT 
pracovníkov. 

2.2 Inštalácia z CD alebo iného zdroja 

Ak program z ľubovoľných dôvodov nemôžeme nainštalovať z webu a máme k dispozícii 
inštalačný program na CD alebo na inom médiu, nájdeme na tomto médiu súbor 
SETUPPBS.exe a ten spustíme. 
Ostatné kroky (3 – 7) inštalácie sú rovnaké, ako pri inštalácii z webu. 

2.3 Reinštalácia 

Reinštalácia slúži na opätovné nainštalovanie programu na zvolené miesto v počítači, či 
už z dôvodu inštalovania jeho novej verzie alebo z iných prevádzkových dôvodov. Pri 
reinštalácii inštalačný program ponúkne údaje z poslednej úspešnej inštalácie. Pri 
vykonaní inštalácie na to isté miesto (reinštalácii) ostávajú zachované pôvodné dátové 
súbory, t.j. vstupné informácie o objektoch a ich priestoroch. Postup práce pri reinštalácii 
je zhodný s postupom práce pri inštalácii programu. 
 
 
 

 

3 www.compeko.sk/pbs 

Na pracovnej ploche spusteného programu sú v pravej dolnej časti dva linky: 

 

 

 

• Prvý link „Overenie verzie programu“ je len informačný. Po jeho aktivácii sa 

zobrazia základné údaje o verzii programu vo Vašom počítači takto: 

 

http://www.compeko.sk/pbs


 

• Druhý link slúži na aktiváciu štandardného webového prehliadača s priamym 
zobrazením web stránky PBS. Pomocou tohto linku sa spravidla program 
reinštaluje (pozri kap. 2). 

 
 

Po aktivácii druhého linku sa otvorí obrazovka www.compeko.sk/pbs: 
 

 
 
 
 
 
 

 



4 Štruktúra programu 

 

4.1 Adresáre (Priečinky) 

Program PBS sa inštaluje do jedného hlavného adresára a viacerých podadresárov na 
zvolený disk. Hlavný adresár sa zadáva ako jeden z parametrov inštalácie. Môže to byť 
ľubovoľný adresár v počítači, ale nemal by v názve obsahovať medzery. Štruktúra 
adresárov, do ktorých sa program a dáta skopírujú, je nasledovná:  

 
 
 
 

 

5 Spustenie programu 

Pri zvolenej inštalácii sa automaticky vytvorí na ploche alebo v ponuke Štart zástupca 
(shortcut, ikona), ktorého tvar je nasledujúci: 

 



Kliknutím na túto ikonu sa program PBS spustí. 

Ak z ľubovoľného dôvodu chcete alebo potrebujete vytvoriť si vlastnú štartovaciu ikonu 
(zástupcu), vyhľadajte v adresári \WPRG súbor CPKSTART.exe a k nemu si vytvorte 
vlastného zástupcu. 



 

6 Spôsob práce s programom 

Spôsob práce s programom spočíva v postupe cez základné výberové zoznamy - menu 
až po výkon jednotlivých činností. Jednotlivé činnosti spočívajú v zadávaní numerických 
alebo alfanumerických dát do predom vyhradených farebne odlíšených polí na 
obrazovke.  

Ak zapíšeme všetky znaky poľa, prechádza program automaticky na ďalší 

údaj alebo na ďalšiu činnosť! 

Počas behu programu PBS je technicky možné opäť spustiť program PBS. 
Avšak súčasnú prácu dvoch a viac inštancií programu PBS neodporúčame. 
Môže dôjsť k situáciám, ktoré by mohli poškodiť Vaše údaje. 

Počas práce s programom budeme vždy používať klávesnicu a myš. V nasledujúcom 
texte popíšeme niektoré elementárne pravidlá používania myši a niektorých špeciálnych 
klávesov. 

6.1 Enter 

Stlačením klávesy Enter sa vykoná aktuálna operácia. Je to: 

• potvrdenie číselnej hodnoty aktuálneho číselného poľa, ak je táto hodnota kratšia ako 

jej predvolený rozsah, 

• aktivovanie činnosti farebne zvýraznenej v menu, lište atď., 

• vykonanie činnosti aktívneho tlačidla (tlačidlo farebne odlíšené alebo zvýraznené). 

6.2 Myš 

Ľavé tlačidlo – plní funkciu potvrdenia v mieste kurzora (kurzor má na ploche spravidla 

tvar šípky, v alfanumerickom poli má kurzor tvar I). 

Pravé tlačidlo–používa sa pri vymedzení rozsahu zaškrtnutých priestorov v menu 

Požiarne úseky - Vstup dát. 

6.3 Funkčné klávesy 

Špeciálne funkčné klávesy sú na niektorých miestach aktivované s cieľom umožniť 
jednoduchšiu prácu a rýchlejší prechod do podporných údajov. Pri zápise údajov 
priestorov sú aktivované tieto funkčné klávesy: 

F1 – otvorenie tabuľky hodnôt tej veličiny, pri ktorej sa nachádza symbol 

F2–otvorenie (aktivovanie) okna Druhy horľavých látok pre pn  

F3-otvorenie (aktivovanie) okna Druhy horľavých látok pre ps 

F4-otvorenie (aktivovanie) okna otvory 

 



6.4 Zápis čísiel 

Zápis čísiel je možný z alfanumerického aj numerického poľa klávesnice. Oddelenie 
desatinnej časti je možné stlačením bodky v alfanumerickom poli klávesnice alebo 
stlačením čiarky v alfanumerickom alebo numerickom poli klávesnice. Ak zapisujeme číslo 
kratšie ako okienko, do ktorého sa má zapísať, ukončíme jeho zápis stlačením klávesu 
Enter alebo klávesu TAB (tabulátor) alebo klávesu so smerovými šípkami. 
Zápis čísla z alfanumerickej klávesnice závisí od aktuálneho nastavenia národného 
prostredia pre klávesnicu. Bez ohľadu na nastavenie národného prostredia program vždy 
akceptuje ako oddeľovač desatinnej časti bodku aj čiarku  
 
(t.j. kláves v numerickej časti klávesnice je akceptovaný vždy). 
  

6.5 Menu 

Všetky časti programu sú riadené systémom menu. To znamená, že všetky činnosti sa 
vykonávajú tak, že si vyberieme jednu z ponúknutých možností (zo zoznamu volieb). 
Vyberaná možnosť je farebne odlíšená od ostatných. Spôsob výberu je takýto: počítač 
zobrazí menu (zoznam volieb) a jednu voľbu nám ponúkne (farebne odlíši). Ak chceme, 
aby sa ponúknutá činnosť vykonala, stačí stlačiť Enter. Ak chceme inú z ponúknutých 
možností, nastavíme sa pomocou šipiek (klávesov pre ovládanie kurzora) na požadovanú 
možnosť (stláčame šípku nadol alebo nahor dovtedy, kým požadovaná voľba nie je 
farebne odlíšená) a potom stlačíme Enter. Iná možnosť výberu z menu je stlačením 
prvého alebo podčiarknutého písmena požadovanej voľby. Ďalšia možnosť je nastavenie 
kurzora myši na požadovanú voľbu a stlačenie ľavého tlačidla myši (klik). Ak nám žiadna 
z ponúknutých volieb nevyhovuje a chceme sa vrátiť do predchádzajúceho menu, 
stlačíme Esc alebo klikneme na tlačidlo „Návrat“, ak je zobrazené. 
 

6.6 Browse (prehliadač údajových tabuliek) 

Ak nám počítač ponúkne obrazovku s tabuľkou s dátami, ktoré si môžeme prezerať alebo 
z nich vyberať, pohybujeme sa po obrazovke pomocou klávesov označených šípkami v 
štyroch smeroch a ďalej môžeme použiť klávesy PageUp,  PageDown, Home alebo End 
(kurzorové klávesy). Pomocou týchto klávesov sa "posúvame" v zobrazovanom súbore o 
celú stránku vpred alebo vzad resp. na začiatok alebo koniec zobrazovaných dát. Ak 
súčasne potrebujeme z takéhoto prehľadu vybrať niektoré dáta (napr. určiť objekt), je 
jeden z riadkov farebne odlíšený – bude sa nazývať „aktívny riadok“. Umiestnenie tohto 
aktívneho riadka môžeme opäť meniť pomocou kurzorových klávesov alebo kliknutím 
myši na požadovaný riadok alebo údaj. Vlastný výber sa uskutoční stlačením klávesu 
Enter, medzera alebo v niektorých prípadoch dvojklikom.  
Príklad: 



 
 

6.7 Hľadanie 

Ak je pri prezeraní údajov aktívne tlačidlo , tak sa po jeho stlačení  zobrazí  

okno na vyhľadanie požadovaných údajov v tvare 

 

V ľavej hornej časti si vyberieme údaj, podľa ktorého chceme hľadať (v príklade je to 

Názov priestoru), do priestoru na zadanie hľadanej hodnoty zapíšeme požadovanú 

hodnotu (v príklade je to slovo „hala“) a v pravej hornej časti môžeme upresniť spôsob 

hľadania pre textové údaje (v príklade je to hľadanie vo vnútri údaja „názov priestoru“). 

Pri hľadaní textových údajov program nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami 

a písmenami s použitím diakritiky – teda do hľadaného údaja môžeme ale nemusíme 

zadať požadovaný údaj s interpunkčnými znamienkami, program údaj i tak dohľadá. Po 

vyhľadaní údaja sa program nastaví na riadok, v ktorom sa hľadaný údaj nachádza. Ak 

chceme nájsť ďalší záznam podľa rovnakých podmienok hľadania, môžeme použiť 

štandardný Windows kláves na „pokračovanie v hľadaní“ (Ctrl+g) alebo po stlačení 

klávesu „Hľadanie“ zvolíme voľbu „Pokračuj“. 



 

6.8 Tlač výsledkov výpočtov 

Výsledky jednotlivých druhov výpočtu vždy vytvoria samostatný tlačový súbor. Program 

ale pri svojom štarte vždy vytvorí nový Celkový protokol. Do tohto protokolu môžeme 

postupne čiastkové výsledky ukladať a následne celkový protokol môžeme prezerať, 

editovať, vytlačiť alebo exportovať.  

Po ukončení každého jednotlivého druhu výpočtu program ponúkne okno pre určenie 

následnej práce s čiastkovým protokolom v tomto tvare: 

 

V dolnej časti je zobrazený čiastkový protokol z príslušného druhu výpočtu (v príklade 

z určenia požiarneho rizika). Ten je možné pasívne prezerať. Pohyb po čiastkovom 

protokole je možný použitím kurzorových klávesov alebo pomocou kolieska na myši 

alebo použitím posuvníka v pravej časti príslušného okna. 

V hornej časti sú jednotlivé voľby pre prácu s čiastkovým alebo celkovým protokolom. 

Popis jednotlivých volieb: 

 

Táto voľba umožní priame vytlačenie čiastkového protokolu na niektorej tlačiarni 

pripojenej k počítaču. Pred vlastnou tlačou sa zobrazí náhľad zostavy a po stlačení ikony 

tlačiarne program zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Po výbere tlačiarne sa vytlačí 

čiastkový protokol. 

 

Touto voľbou sa čiastkový protokol pridá na koniec celkového protokolu. Program k tejto 

činnosti nepožaduje žiadne ďalšie údaje. 



 

Táto voľba umožní pasívne prezretie celkového protokolu. 

 

Táto voľba umožní prezretie a úpravy v celkovom protokole. 

 

Touto voľbou sa vyexportuje celkový protokol do obyčajného textového súboru (ten 

neumožňuje zachovať údaje o type a veľkosti písma). Program si po zvolení tejto voľby 

vyžiada názov súboru. Ten bude štandardne umiestnený v adresári \PBS\WTXT a bude 

mať štandardnú príponu .txt . Po exporte sa obsah celkového protokolu nezmení – 

zostáva rovnaký. 

 

Touto voľbou sa vyexportuje celkový protokol do súboru \PBS\WRTF\PBS.rtf, ktorý je 

typu RTF (Rich text file). Tento typ je spravidla priamo použiteľný v štandardných 

textových editoroch typu Microsoft Word (napr. Open Office Word, Google text,... ). Po 

exporte sa obsah celkového protokolu nezmení – zostáva rovnaký. 

 

Touto voľbou sa vyexportuje celkový protokol do súboru \PBS\WRTF\PBS.rtf a aktivuje 

sa program, ktorý je v počítači asociovaný s typom RTF (spravidla Microsoft Word). To 

znamená, že môžeme okamžite plnohodnotne editovať kópiu celkového protokolu 

a výsledok uložiť podľa možností príslušného editora. Po exporte sa obsah celkového 

protokolu nezmení – zostáva rovnaký. 

 

6.9 Import údajov priestorov 

Táto voľba slúži na prenos kompletného balíka údajov o priestoroch zvolenej stavby. 

Princíp činnosti je rovnaký pre nevýrobné aj výrobné stavby. Voľba Import je súčasťou 

voľby Priestory. Aby  bola táto voľba aktívna, je potrebné najprv vybrať stavbu v menu 

Stavba. Činnosť Import sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Import. Vzhľad menu pre 

nevýrobné stavby je nasledujúci: 

 

Vzhľad menu pre výrobné stavby je nasledujúci: 



 

Voľby A, B a C používajú databázu vlastnej Windows verzie programu. Voľby D a E 

používajú databázy verzií DOS programu. Voľba F používa zvolený databázový súbor.... 

6.9.1 Voľba A 

Je základným prenosom dát medzi stavbami rovnakého typu (NS → NS, VS → VS). 

V rámci tohto prenosu sa prenesú všetky dáta z jedného alebo viacerých zvolených 

zdrojových priestorov do cieľovej stavby. 

6.9.2 Voľby B, C 

Táto voľba slúži na prenos dát z iného typu stavby (NS → VS, VS → NS). V rámci tohto 

prenosu sa prenesú do cieľovej stavby iba tie údaje z jedného alebo viacerých zvolených 

zdrojových priestorov, ktoré sú spoločné pre oba typy stavieb. Neprenášajú sa teda 

napríklad hodnoty súčiniteľa an, súčiniteľov k1, pravdepodobností p1 a p2 ... 

6.9.3 Voľby D, E 

Tieto voľby slúžia na prenos dát rovnakého aj rôzneho typu stavieb (NS → NS, VS → VS, 

NS → VS, VS → NS) z verzií 5.xx aj 6.xx DOS. Pri prenose medzi rovnakými typmi 

stavieb sa prenesú všetky zdrojové údaje. Pri prenose medzi rôznymi typmi stavieb sa 

prenesú iba tie zdrojové údaje, ktoré sú spoločné pre oba typy stavieb. 

Upozornenie: adresár, z ktorého sa budú dáta importovať, musí zadať užívateľ a musí 

to byť adresár programu PBS verzie DOS alebo PO verzie DOS alebo ich kópie. 

Akýkoľvek zásah do vnútornej štruktúry týchto adresárov môže spôsobiť, že 

ich importovací modul nebude vedieť dešifrovať. 

Zdrojové adresáre majú názov DATA a sú lokalizované v adresároch PBS, resp. PO verzií 

DOS programu. Ak sa tieto adresáre nachádzajú v inom počítači, stačí ich prekopírovať 

do počítača s Windows verziou programu. Názov a umiestnenie zdrojových adresárov 

môže užívateľ aj zmeniť, nesmie však zasahovať do ich vnútornej štruktúry. 

Po aktivácii voľby C alebo E program ponúkne možnosť výberu adresára so zdrojovými 

dátami. Vzhľad menu po výbere zvoleného zdrojového adresára je nasledujúci: 



 

Voľbou OK sa zobrazí zoznam zdrojových nevýrobných stavieb (pri voľbe D) alebo 

výrobných stavieb (pri voľbe E). 

 

Voľbou OK sa zobrazí zoznam zdrojových priestorov zvolenej zdrojovej stavby. 

 

Užívateľ má možnosť prenosu všetkých alebo iba vybraných priestorov. 

 

Priestory môžu byť importované do priečinka Priestory, ktorý je buď prázdny alebo 

v ktorom sa už nachádzajú iné priestory. V druhom prípade môže nastať situácia, že 



jestvujúci aj importovaný priestor majú rovnaké čísla. Vtedy sa užívateľ musí rozhodnúť 

pre jednu z troch možností ponúknutých v spodnej časti menu: 

• Ponechať pôvodný záznam, 

• Prepísať hodnoty priestoru importovanými údajmi alebo 

• Prepísať hodnoty priestoru na základe dialógu. 

Dialógové okno poslednej voľby má tento tvar: 

 

6.9.4 Voľba F 

Táto voľba slúži na rýchly import dát zo zvoleného súboru xxxxx.dbf. Podmienkou je, že 
tento súbor musí prenášané dáta obsahovať a mať požadovanú štruktúru. 
 

6.10 Chybové hlásenia 

Program PBS je zhotovený modernými programovacími technikami, ktoré umožnia 

spracovanie mnohých chybových stavov a ich poloautomatické doriešenie v dialógu 

s používateľom. Napriek tomu môžu vzniknúť situácie, ktoré program nemôže ošetriť ani 

vyriešiť. Spravidla ide o dôsledky technických porúch v súborovom systéme, 

v systémovom prostredí alebo v niektorej časti technického vybavenia Vášho počítača.  

V prípade vzniku takejto chyby sa na obrazovke objaví okno typu: 

 

Pre viac technických informácií je možné stlačiť tlačidlo „Detaily“. Potom sa chybové 

okno zväčší a zobrazí sa viac technických údajov o príčine vzniku chyby alebo 

mimoriadnej situácie: 



 

V prípade vzniku podobnej situácie spustite servisné operácie „Vytvorenie nových 

indexov“ a „Oprava hlavičiek súborov“ (viď kapitola 15.1.3 a 15.1.4).  

Ak problém pretrváva, obráťte sa na Vášho IT správcu počítača alebo priamo na tvorcu / 

dodávateľa programu PBS. V tomto prípade využite na oznámenie vzniku mimoriadnej 

situácie  tlačidlo 

 

ktorým sa automaticky pripraví text mailu s technickým popisom problému  a aktivuje sa 

štandardný mailový klient na Vašom počítači. Do pripraveného mailu je vhodné napísať 

krátky popis Vašej činnosti pred vznikom chybového stavu. Pomôže to analýze a urýchli 

reakciu k náprave daného stavu. 

Príklad automaticky vygenerovaného mailu: 

 

 



 

7 Použité predpisy PBS 

Program využíva pri výpočtoch nevýrobných stavieb, výrobných stavieb a odstupových 
vzdialeností matematický aparát uvedený v STN 92 0201, časti 1 až 4, STN 92 0202-1, 
STN 92 0400, STN 73 0875, ATN® 014 atď., ale aj odborných publikácií, najmä z edície 
„Zabraňujeme škodám“ Českej štátnej poisťovne, z odborného časopisu „Spravodajca 
PO“ Prezídia HaZZ MV SR a z odborných článkov zverejnených na stránkach 
www.cognitiosro.sk a www.appo.sk Pri ďalších úkonoch, ktoré nemajú charakter 
matematických výpočtov sa riadi ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MV SR 699/2004 Z. z., STN 73 0872 atď. 

Obsahom menu Sklady horľavých kvapalín je výpočet najväčšieho povoleného 

skladovaného množstva horľavých kvapalín v sklade podľa vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. 
z.  

Bezpečnostné vzdialenosti a niektoré špeciálne typy odstupových vzdialeností sú 
určované podľa príslušných predpisov uvedených vždy pri príslušnej voľbe. 

 

 

8 Prepojenie programu so systémami BIM 

(Building information model) 

 

Voľby Import dát aj Export dát (vo voľbe „Servis“ – kapitola 15) sú navrhnuté tak, aby 

bolo možné pomocou nich komunikovať aj so systémami BIM. Spravidla komunikácia 

medzi BIM systémom a PBS začína prenosom „geometrických“ údajov (plochy priestorov, 

veľkosti otvorov, ...) zo systému BIM do PBS. To sa zrealizuje tak, že na strane BIM 

systému sa vytvorí XML súbor s údajmi danej stavby a v programe PBS sa zrealizuje 

Import dát so založením novej stavby. Po vykonaní potrebných výpočtov sa z programu 

PBS vytvorí export údajov danej stavby a tieto sa naimportujú do BIM systému. Systém 

BIM potom údaje PBS pri jednotlivých elementoch uchováva a vie ich v potrebnej 

štruktúre zobraziť alebo vytlačiť. 

Aby však vedeli softvéry BIM a PBSW spolupracovať, musí mať BIM k dispozícii na to 

vytvorený plugin alebo byť programovo uspôsobený na komunikáciu s programom 

PBSW, uchovávanie dát z PBSW a na ich interpretáciu - zobrazovanie. Plugin nie je 

súčasťou programu PBSW. 

Rozdiel v obsahu XML súboru oproti prenosu dát medzi programami PBS je ten, že pre 

každý element (stavba, priestor, otvor, ...) má priradený v systéme BIM jedinečný 

identifikátor (UID) a ten je prenášaný v dátach v XML súbore. Ak program PBS načíta 

takéto dáta, tak informáciu o UID si zapíše a pri práci s takýmito elementami zobrazí 

označenie BIM napríklad takto: 

http://www.cognitiosro.sk/
http://www.appo.sk/


 

Pri exporte takýchto údajov sa do XML súboru zapíše aj zapamätaný UID, čo umožní 

systému BIM jednoznačne určiť, ktorému elementu dané dáta patria. 



 

9 Začiatok práce s programom - prvé menu 

Program sa spúšťa kliknutím na ikonu na ploche: 
 

 
 
Po spustení programu sa na obrazovke objaví prvé (hlavné) menu s identifikáciou 
oprávneného užívateľa licencie.  

 

 
 

Z tohto menu si môžeme vybrať voľby:  
• Nevýrobné stavby,  
• Výrobné stavby a  
• Odstupové vzdialenosti 
• Sklady horľavých kvapalín. 

Podrobnejší popis jednotlivých volieb je v nasledujúcich kapitolách.  

Voľba Servis je určená na rôzne servisné služby technického charakteru ako kópie údajov 
a ich prípadná obnova, overenie správnosti nainštalovania potrebných fontov a na 
nastavenie parametrov programového prostredia (umiestnenie jednotlivých adresárov, 
iniciálne nastavenie klávesnice, atď). Podrobnejší popis je v kapitole Servis.  

Voľba Help je Príručkou užívateľa. 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Otvorené môžu byť súčasne všetky voľby hlavného 

menu, avšak aktívna môže byť len jedna z nich. 

file:///F:/Privat/DOKUMENTY/PBS%20Príručka/prirucka.htm%23kap_Servis


 

V pravom dolnom rohu pozadia sú ponuky: 

• Ikona TeamViewer 

• Overenie verzie programu 

• Navštívte www.compeko.sk/pbs 

Kliknutím na ikonu TeamViewer sa aktivuje vzdialená komunikácia so serverom Compeko 
alebo TeamViewer ohlási, že je spustená jeho iná inštancia. 

Ponuka Overenie verzie programu slúži na informovanie užívateľa o verzii aktuálneho 
programu. Po kliknutí na túto ponuku sa zobrazí okno s informáciou o aktuálnej 
nainštalovanej verzii programu. Program porovná nainštalovanú verziu s verziou na 
serveri a buď skonštatuje, že je nainštalovaná najnovšia verzia alebo ponúkne možnosť 
reinštalácie (pozri kapitolu Reinštalácia.) 

 

Ponuka „Navštívte www.compeko.sk/pbs“ obsahuje link na webovskú stránku COMPEKO. 

http://www.compeko.sk/pbs
http://www.compeko.sk/pbs


 

10 Nevýrobné stavby 

Základné menu zoradené v paneli nástrojov v hornej časti obrazovky má tvar, ktorý 
zodpovedá filozofii optimálneho riešenia matematickej stránky požiarnej bezpečnosti 
stavieb. Stavby sú vytvorené z priestorov (miestností). Priestory sú zoskupené do 
variabilných požiarnych úsekov. Až keď sa zadefinuje požiarny úsek (určí sa, ktoré 
priestory bude obsahovať), môže sa pristúpiť k výpočtom. Táto štruktúra programu 
umožňuje meniť obsadenie požiarneho úseku priestormi dovtedy, kým sa nedosiahnu 
optimálne výsledky výpočtov požiarno-technických veličín. Tvar panela nástrojov je 
nasledovný: 
 

 

10.1 Stavby 

Menu "Stavby" sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Stavby v okne Nevýrobné stavby. 

Týmto krokom sa na obrazovke otvorí nové okno Stavby.  

 



 
 
Okno má dve záložky a 6 tlačidiel. 

10.1.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje zoznam existujúcich položiek databázy stavieb. Každá stavba 

je definovaná poradovým číslom v databáze, názvom stavby a názvom akcie. Názvy 
stavieb aj Akcie môžu byť rovnaké u viacerých stavieb. Význam tejto možnosti spočíva 
v umožnení rôzneho vnútorného obsahu(skladby) jednej a tej istej stavby. Rozlišovacím 
znakom je poradové číslo v databáze (stĺpec vľavo s označením P.č.). 

10.1.2 Vstup dát 

Záložka Vstup dát umožňuje meniť Názov stavby aj názov Akcie tej stavby na 

ktorej sa nachádza kurzor v záložke Zoznam. Táto záložka sa dá tiež aktivovať kliknutím 

na tlačidlo Oprava, Nový a Kópia; podľa zvolenej operácie sa potom vykonáva 

príslušná činnosť. Kliknutím na tlačidlo Zápis záložky Vstup dát sú zmeny zapísané 

do databázy a zobrazí sa záložka Zoznam s novým zápisom zmenenej položky. Kliknutím 

na tlačidlo Návrat záložky Vstup dát sa zmeny nezapíšu a zobrazí sa Zoznam 

s pôvodnými údajmi o stavbe. 
 



 

10.1.3 Oprava 

Činnosť Oprava sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Oprava alebo stlačením písmena o 

na klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát (pozri kap. 9.1.2). V tomto 

móde sa môže meniť Názov stavby i Akcia. 

10.1.4 Nový zápis 

Činnosť Nový zápis sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Nový alebo stlačením písmena n 

na klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát s automaticky 

vygenerovaným novým poradovým číslom stavby a prázdnymi políčkami Názov stavby 
a Akcia, ktoré je potrebné vyplniť. Pod nimi je ďalšie políčko s voľbou počtu 
rezervovaných miest pre čísla priestorov. Najmenšia prípustná hodnota je 6, najvyššia 
16. Počet skutočných znakov čísla priestoru môže byť menší ako je predvolená hodnota, 
program však nedovolí túto predvolenú hodnotu prekročiť. Kliknutím na tlačidlo Zápis 

záložky Vstup dát je nová stavba zapísaná do databázy a zobrazí sa záložka Zoznam 

s novým zápisom. Kliknutím na tlačidlo Návrat záložky Vstup dát sa nevykonajú 

žiadne zmeny a zobrazí sa Zoznam s pôvodnými údajmi. 

 



 

10.1.5 Kópia 

Činnosť Kópia sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Kópia alebo stlačením písmena k na 

klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát (pozri kap. 9.1.2) s automaticky 

vygenerovaným novým poradovým číslom stavby a rovnakým názvom stavby i akcie, 
z ktorej sa kópia robila. V tomto móde sa Názov stavby i Akcia môže zmeniť. 

Upozornenie: Vytvorením kópie stavby sa automaticky NEVYTVORIA aj kópie 
priestorov! 

10.1.6 Zrušiť 

Činnosť Zrušiť sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo stlačením písmena z 

na klávesnici počítača. Tým sa otvorí okno s otázkou: Skutočne môžem zrušiť stavbu ....? 
Po kliknutí na tlačidlo Áno sa operácia vykoná. Po kliknutí na tlačidlo Nie sa operácia 

nevykoná. 

Upozornenie: Zrušením stavby sa automaticky ZRUŠIA aj údaje priestorov! 

 



 

10.1.7 Hľadanie 

Činnosť Hľadanie sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Hľadanie alebo stlačením 

písmena h na klávesnici počítača. Tým sa otvorí okno Hľadanie. Pomocou tejto voľby 

je možné hľadať stavby, ktorých názov, akcia alebo poradové číslo sa zhodujú so 
zadaným reťazcom. Hľadaný reťazec znakov sa zadáva do políčka nad riadkom tlačidiel. 
Po zadaní reťazca znakov sa hľadanie uskutoční kliknutím na tlačidlo Nájdi alebo 

stlačením písmena n na klávesnici počítača. Po tomto úkone sa okno Hľadanie zavrie 

a na záložke Zoznam sa farebne zvýrazní stavba s hľadaným reťazcom. Hľadanie ďalšej 

stavby s rovnakým reťazcom sa aktivuje súčasným stlačením klávesov CTRL a G. Činnosť 
Hľadanie môžeme v ktoromkoľvek okamžiku zrušiť kliknutím na tlačidlo Návrat alebo 

stlačením písmena n alebo stlačením klávesu ESC na klávesnici počítača. 

 

 



 
Ak počítač hľadaný reťazec nenašiel, oznámi to zobrazením textu „Hľadaný záznam som 
nenašiel“ v okne Hľadanie. 

 

 
 

10.1.8 Potvrď 

Činnosť Potvrď sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Potvrď. Tým sa aktivuje zvolená 

stavba, t.j. tá, ktorá je farebne zvýraznená v záložke Zoznam. Touto činnosťou sa 

automaticky aktivujú všetky údaje o priestoroch tejto stavby. 

Poznámka: stavba sa dá aktivovať aj dvojklikom na jej poradové číslo.  

Po aktivácii zvolenej stavby sa aktivujú tlačidlá Priestory a Požiarne úseky. 

 
 

10.2 Priestory 

V tomto menu sa zapisujú a aktualizujú všetky údaje o priestoroch a podpriestoroch 
zvolenej stavby.  

Upozornenie: Voľba Priestory je neaktívna, pokiaľ nie je aktivovaná žiadna 

stavba. 

Menu Priestory sa zaktivuje stlačením klávesu p alebo nastavením sa na menu 

Priestory v paneli nástrojov a stlačením Enter. Vzhľad obrazovky je nasledovný:  

 



 
 
Menu Priestory obsahuje dve záložky: Zoznam a Vstup dát. 

 

10.2.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje tieto voľby: 

• Oprava 

• Nový 

• Kópia 

• Zrušiť 

• Hľadanie 

• Tlač 

• Import 

• Návrat 

10.2.1.1 Oprava 

Kliknutím na voľbu Oprava sa aktivuje záložka Vstup dát zvoleného priestoru, t.j. toho, 

ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené tmavým pruhom. 

Poznámka: záložka Vstup dát sa aktivuje tiež kliknutím na jej záhlavie s názvom Vstup 
dát. 

 
 
 



10.2.1.2 Nový 

Voľba Nový slúži pre definovanie priestorov v stavbe. Touto voľbou sa aktivuje záložka 

Vstup dát s prázdnymi poliami vstupných hodnôt.  
 

10.2.1.3 Kópia 

Voľba Kópia slúži na vytvorenie viacerých identických priestorov, t.j. priestorov s 

rovnakými parametrami okrem čísla priestoru. Touto voľbou sa aktivuje záložka Vstup 
dát s dátami zvoleného priestoru, t.j. toho, ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené 
tmavým pruhom. 

10.2.1.4 Zrušiť 

Voľba Zrušiť slúži na úplné zrušenie všetkých údajov o jednom priestore. Po kliknutí 

na túto voľbu sa užívateľ rozhodne pre jednu z dvoch nasledujúcich možností: 
 

 
 

Kliknutím na voľbu Áno sa zo Zoznamu vymažú všetky dáta zvoleného priestoru. 
 

10.2.1.5 Hľadanie 

Voľbou Hľadanie je možné hľadať priestory, ktorých názov alebo číslo sa zhodujú so 

zadaným reťazcom. Možné je aj opakované hľadanie reťazca (Ctrl+g). 
 

10.2.1.6 Tlač 

Voľba Tlač umožňuje jednoducho a priamo vytlačiť zoznam priestorov stavby s ich 

zadanými údajmi. Program najskôr zobrazí súbor určený na tlač spolu s ikonou tlačiarne: 

 

Kliknutím na ikonu tlačiarne sa zobrazí tlačový administrátor: 
 



 
 
A kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa súbor vytlačí. 

10.2.1.7 Import 

Popis tejto voľby je uvedený v kapitole 6.9 Import.  

10.2.1.8 Návrat 

Voľbou Návrat sa zatvorí menu Priestory. 
 
Poznámka: pri prázdnom obsahu záložky Zoznam sú aktívne iba tlačidlá Nový 
a Import. 
 

10.2.2 Vstup dát 

Záložka vstup dát je súčasťou voľby Priestory. Určená je na zápis a/alebo aktualizáciu 

údajov jednotlivých priestorov. Záložka sa aktivuje niektorým z týchto krokov: 

• kliknutím na svoje záhlavie; týmto sa aktivujú dáta priestoru zvoleného v Zozname 

(priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Oprava; týmto sa aktivujú dáta priestoru zvoleného v Zozname 

(priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Nový, čím sa umožní zadávanie dát nového priestoru stavby, 

• kliknutím na tlačidlo Kópia, čím sa umožní vytvorenie kópie zvoleného priestoru 

(zvolený priestor je ten, ktorý je v Zozname farebne zvýraznený); kópia sa musí od 

pôvodného priestoru líšiť aspoň číslom priestoru. 

 

 

 

 

 



Aktivovaná záložka Vstup dát má tento vzhľad: 

 

 

10.2.2.1 Zadávanie vstupných údajov 

Každý priestor v stavbe je jednoznačne určený svojim číslom. Ak chceme definovať nový 
priestor, musíme najskôr zadať jeho číslo. Toto číslo môže mať tvar napr. 1, 1.1, 1-1, 1a, 
A a podobne. Potom si počítač vyžiada zápis všetkých potrebných dát. Pri tomto zápise 
máme viacero možností: niektoré položky môžeme zadať iba priamo, niektoré priamo 
alebo pomocou zadania údajov potrebných na ich vypočítanie, niektoré položky môžeme 
zadať iba nepriamo, niektoré numerické údaje možno zadať z databázy hodnôt.  

1. Priame zadanie - číslo, názov, pôdorysná plocha, výška a zodpovedanie otázky, či je 

priestor v požiarnom podlaží.  

2. Priame i nepriame zadanie - stále a náhodné požiarne zaťaženie a súčiniteľ an.  

3. Nepriame zadanie - plocha a výška otvorov.  

4. Možnosť zadania z databázy hodnôt - stále a náhodné požiarne zaťaženie, súčinitele 
an, am a výhrevnosť.  

Pre nepriame zadávanie náhodného požiarneho zaťaženia pn, stáleho požiarneho 
zaťaženia ps, súčiniteľa an, (priemernej) plochy otvorov a (priemernej) výšky otvorov 
slúžia tri okná v pravej časti záložky. Aktivujú (otvárajú) sa kliknutím na ich záhlavia 
alebo stlačením funkčných klávesov F2, F3 a F4. 

 

 

 

 

 



10.2.2.2 Okno „Druhy horľavých látok pre pn“ 

Jeho vzhľad je po otvorení (aktivovaní) takýto: 

 

Aktívne pole je vyplnené zelenou farbou. V rámci tejto voľby sú možné operácie Nový, 

Kópia, Zruš a Vymaž všetko. Po zadaní vstupných hodnôt všetkých zvolených látok sa 

výsledné hodnoty pn a an prenesú do príslušných polí záložky Vstup dát. Od tohto 

okamžiku sú polia Náhodné požiarne zaťaženie a Súčiniteľ an neaktívne a ich 

hodnoty nie je možné priamo zmeniť. Graficky sa to prejaví šedým pozadím poľa. 

Opätovné umožnenie zmeny hodnoty je možné vymazaním všetkých údajov v otvorenom 

okne. 

Výhrevnosť H a hodnotu súčiniteľa ekvivalentného množstva dreva K je možné previesť 

aj z databázy týchto hodnôt stlačením funkčnej klávesy F2. (Pozri kap. Tabuľkové 

hodnoty). 

Upozornenie: kombinácia priameho a nepriameho zadávania pn a an súčasne nie je 

možná. 

Môže nastať prípad, že úhrn pôdorysných plôch, na ktorých sa vyskytujú horľavé látky, 

je väčší ako pôdorysná plocha priestoru. Program upozorní užívateľa na túto skutočnosť 

pri zatvorení okna týmto chybovým hlásením: 

 

... a zablokuje zatvorenie okna dovtedy, kým sa neodstráni chyba. 



Ak je súčet pôdorysných plôch s horľavými látkami menší ako pôdorysná plocha 

priestoru, tak program automaticky vyplní „chýbajúcu“ plochu novou horľavou látkou. 

Táto látka je fiktívna a je ekvivalentná pn = 5 kg.m-2, normovej výhrevnosti 16,75 MJ/kg 

a súčiniteľu an = 0,8, ktoré prislúchajú komunikáciám pre pohyb osôb (chodby). 

Hmotnosť tejto fiktívnej látky je  M = 5 x plocha prislúchajúca tejto látke, súčiniteľ am = 

an a názov je „Komunikačný priestor. Všetky tieto údaje môže užívateľ zmeniť. Na 

vykonanie tejto zmeny program užívateľa upozorní týmto oznamom: 

 

Po potvrdení sa okno zatvorí, nový stav okna však vidno aj v tomto režime: 

 

Princíp tohto nového postupu spočíva v tom, že sa vylúčili z výpočtov stavy úhrnných 

plôch horľavých látok rozdielne od pôdorysnej plochy priestoru. V prípade plôch väčších 

ako plocha priestoru sa zabraňuje stavu, ako keby tieto látky boli úplne alebo čiastočne 



nad sebou, v prípade plôch menších ako je plocha priestoru sa zabráni nežiadúcemu 

prepočtu pn na plochu celého priestoru. To má následne vplyv o. i. aj na hodnotenie 

sústredeného požiarneho zaťaženia. Ak sa v priestore vyskytuje viacero rozdielnych látok 

na jednej spoločnej ploche, tak užívateľ vloží do programu súčet ich hmotností 

a priemernú výhrevnosť ako vstupné údaje vypočítané mimo programu. 

10.2.2.3 Okno „Druhy horľavých látok pre ps“ 

Jeho vzhľad je po otvorení (aktivovaní) takýto: 

 

Aktívne pole je vyplnené zelenou farbou. V rámci tejto voľby sú možné operácie Nový, 

Kópia, Zruš a Vymaž všetko. Po zadaní vstupných hodnôt všetkých zvolených látok sa 

výsledná hodnota ps prenesie do príslušného poľa záložky Vstup dát. Od tohto 

okamžiku je pole Stále požiarne zaťaženie neaktívne a jeho hodnotu nie je možné 

priamo zmeniť. Graficky sa to prejaví šedým pozadím poľa. Opätovné umožnenie zmeny 

hodnoty je možné vymazaním všetkých údajov v otvorenom okne. 

Výhrevnosť H a hodnotu súčiniteľa ekvivalentného množstva dreva K je možné previesť 

aj z databázy týchto hodnôt stlačením funkčnej klávesy F2. (Pozri kap. Tabuľkové 

hodnoty). 

Upozornenie: kombinácia priameho a nepriameho zadávania ps súčasne nie je možná. 

Program automaticky prepočíta celkové hmotnosti a výhrevnosti horľavých látok 

v stavebných konštrukciách na ps podľa plochy priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.2.4 Okno „Otvory“ 

Jeho vzhľad je po otvorení (aktivovaní) takýto: 

 

Aktívne pole je vyplnené zelenou farbou. V rámci tejto voľby sú možné operácie Nový, 
Kópia, Zruš a Vymaž všetko. Po zadaní vstupných hodnôt všetkých zvolených látok sa 
výsledné hodnoty, t. j. súčet plôch všetkých otvorov a ich priemerná výška určená podľa 
rovnice (15) v STN 920201-1 prenesú do príslušných polí záložky Vstup dát. 

Poznámka: priame zadávanie hodnôt do polí „Plocha otvorov“ a „Výška otvorov“ nie je 

možné. 

10.2.2.5 Tabuľkové hodnoty 

Do polí, pri ktorých je tlačidlo  , je možné vložiť hodnoty z databázy – tabuľky buď 

kliknutím na toto tlačidlo alebo stlačením funkčnej klávesy F1. Takto je možné zadať pn 

a an: 



 

Stále požiarne zaťaženie ps sa zadáva iným spôsobom: 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Ďalekohľad“ sa otvorí okno „Pomôcka pre stanovenie ps“. V ňom 
užívateľ v zaškrtávacích políčkach zaškrtne jednu alebo viac zvolených horľavých 
konštrukcií (dvere, okná, podlaha). Počítač vyberie hodnotu podľa tabuľky 1 v STN 
920201-1 v závislosti od pôdorysnej plochy. 

Po stlačení tlačidla O.K. sa vypočítané ps prenesie do poľa Stále pož. zaťaž., pričom 
však toto pole ostane aktívne s možnosťou priameho zápisu. Po stlačení tlačidla Návrat 
sa vypočítané ps do poľa Stále pož. zaťaž. neprenesie. 

 



10.3 Požiarne úseky 

V tomto menu sa definujú požiarne úseky zvolenej stavby, t. j. určia sa priestory, ktoré 
tvoria požiarne úseky. 

Upozornenie 1: Voľba Požiarne úseky je neaktívna, pokiaľ nie je aktivovaná 

žiadna stavba. 

Upozornenie 2: Program nekontroluje, či sa jeden priestor nevyskytuje vo 
viacerých požiarnych úsekoch! 

Vzhľad obrazovky je nasledovný:  

 
 
 
Menu Požiarne úseky obsahuje dve záložky: Zoznam a Vstup dát. 

 
 

10.3.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje tieto voľby: 

• Oprava 

• Nový 

• Kópia 

• Zrušiť 

10.3.1.1 Oprava 

Kliknutím na voľbu Oprava sa aktivuje záložka Vstup dát zvoleného požiarneho úseku, 

t.j. toho, ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené tmavým pruhom. 

Poznámka: záložka Vstup dát sa aktivuje tiež kliknutím na jej záhlavie s názvom Vstup 
dát. 
 



10.3.1.2 Nový 

Voľba Nový slúži pre definovanie nového požiarneho úseku v stavbe. Touto voľbou sa 

aktivuje záložka Vstup dát s prázdnymi poľami vstupných hodnôt.  
 

10.3.1.3 Kópia 

Voľba Kópia slúži na vytvorenie viacerých identických požiarnych úsekov, t.j. 

požiarnych úsekov s rovnakými priestormi. Touto voľbou sa aktivuje záložka Vstup dát. 

10.3.1.4 Zrušiť 

Voľba Zrušiť slúži na úplné zrušenie všetkých údajov o požiarnom úseku. Po kliknutí 

na túto voľbu sa užívateľ rozhodne pre jednu z dvoch nasledujúcich možností: 
 

 
 

Kliknutím na voľbu Áno sa zo Zoznamu vymažú všetky dáta zvoleného požiarneho 
úseku. 
 
Poznámka: pri prázdnom obsahu záložky Zoznam je aktívne iba tlačidlo Nový. 
 

10.3.2 Vstup dát 

Záložka vstup dát je súčasťou voľby Požiarne úseky. Určená je na zadefinovanie 

jednotlivých požiarnych úsekov stavby. Záložka sa aktivuje niektorým z týchto krokov: 

• kliknutím na svoje záhlavie; týmto sa aktivujú dáta požiarneho úseku zvoleného v 

Zozname (priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Oprava; týmto sa aktivujú dáta požiarneho úseku zvoleného v 

Zozname(priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Nový, čím sa umožní zadávanie dát nového požiarneho úseku 

stavby, 

• kliknutím na tlačidlo Kópia, čím sa umožní vytvorenie kópie zvoleného požiarneho 

úseku (zvolený požiarny úsek je ten, ktorý je v Zozname farebne zvýraznený); kópia 

sa musí od pôvodného požiarneho úseku líšiť aspoň jeho odlišným označením. 

 



Aktivovaná záložka Vstup dát má tento vzhľad: 

 

V jej ľavej časti je uvedený zoznam všetkých priestorov STAVBY. Okno vpravo je 

určené na zadefinovanie požiarneho úseku stavby. 

Poznámka: Ak sa v Zozname zvolila voľba Nový, otvorí sa záložka Vstup dát 

s možnosťou zápisu označenia požiarneho úseku. Ak sa zvolí voľba Oprava, pole 

„Označenie požiarneho úseku“ nie je možné editovať. 

10.3.2.1 Výber priestorov 

Priestory, ktoré majú tvoriť zvolený požiarny úsek, sa vyberajú z priestorov stavby 

v ľavom okne záložky zaškrtnutím v zaškrtávacích políčkach buď jednotlivo alebo 

v súvislých skupinách. Začiatok a koniec súvislej skupiny sa zaškrtne umiestnením 

kurzora do zvoleného zaškrtávacieho poľa a kliknutím pravým tlačidlom myši. 

Zrušiť zaškrtnutie je možné jednotlivo opätovným kliknutím do zaškrtávacieho poľa alebo 

hromadne kliknutím na tlačidlo . 

Vzhľad obrazovky po výbere priestorov je nasledujúci: 

 



10.3.2.2 Priestory požiarneho úseku 

Vybrané (zaškrtnuté) priestory stavby sa prekopírujú do pravého okna Priestory 

požiarneho úseku kliknutím na tlačidlo . Týmto úkonom sa súčasne zrušia všetky 

zaškrtnutia. (Avšak samotné priestory naďalej ostanú v zostave priestorov stavby). 

Vzhľad obrazovky po tomto úkone je nasledujúci: 

 

Prenos priestorov zo zostavy stavby do zostavy požiarneho úseku je možný aj jednotlivo. 

Kliknutím na šípku  sa prenesie ten priestor, ktorý je farebne zvýraznený. 

Prenos všetkých priestorov stavby do zostavy požiarneho úseku je možný pomocou 

kliknutia na šípku . 

10.3.2.3 Odstránenie priestorov z požiarneho úseku 

Priestory z požiarneho úseku je možné odstrániť jednotlivo tak, že sa zadefinuje zvolený 

priestor kliknutím na jeho pozíciu (priestor sa farebne zvýrazní) a následným kliknutím na 

tlačidlo  sa zo zostavy odstráni. Všetky priestory sa zo zostavy požiarneho úseku 

odstránia kliknutím na tlačidlo . 

10.3.3 Ukončenie záznamu 

Zadefinovaný požiarny úsek sa zaznamená do zoznamu požiarnych úsekov kliknutím na 

tlačidlo O.K. Tým sa zatvorí záložka Vstup dát a otvorí sa záložka Zoznam, kde je už 

zobrazený zadefinovaný požiarny úsek. Kliknutím na tlačidlo Potvrď sa názov zvoleného 

požiarneho úseku zobrazí v hlavnom menu Nevýrobných stavieb: 



 

 

 

10.4 Výpočty 

Po zadefinovaní stavby a požiarneho úseku sa pristúpi k vlastným výpočtom PBS. 
Niektoré výpočty je však možné uskutočniť aj bez zadefinovania stavby. Sú to: 

• Únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 

• Únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. 

• Únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 334/2018 Z. z. 

• Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

• Elektrická požiarna signalizácia 

• Počet hasiacich prístrojov. 

 
Na výpočty veľkosti požiarneho úseku stačí zadefinovať iba stavbu (nie je potrebné 
definovať požiarny úsek). 
 
 
 
 
 
 
 



Kompletné menu tejto voľby má nasledovný tvar: 
 

 
 

10.4.1 Požiarne riziko 

Výpočet požiarneho rizika sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Požiarne riziko alebo 
nastavením sa na túto voľbu šípkami a stlačením Enter. (Po zadefinovaní požiarneho 

úseku stačí stlačiť Enter, pretože počítač túto voľbu prednostne nastavil). Prístup do 
tejto voľby je možný až po určení stavby a zadefinovaní požiarneho úseku. Požiarne 
riziko je možné určiť výpočtom alebo z tabuľky K.1 v STN 92 0201-1. Výpočtami sa 
vypočítavajú súčinitele a, b, hodnoty pv pre priestory i pre celý požiarny úsek. V ďalšom 
kroku sa určí, či je požiarny úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením. Ak áno, 
môžeme sa rozhodnúť pre zmenšenie súčiniteľov an a as a tým aj pv alebo pre zväčšenie 
medznej veľkosti PÚ. 

Súčiniteľ b je možné počítať iba jednotne pre celý požiarny úsek. Súčiniteľ b je možné 
počítať základným, empirickým a presným výpočtom: 

 

 
 

Základný výpočet súčiniteľa b je založený na postupe uvedenom v STN 92 0201-1 
v kap. 3.4. V tomto postupe je potrebné zadať prevládajúcu pôdorysnú plochu priestorov 



PÚ. Táto sa môže zadať priamo alebo vybrať zo zostavy priestorov požiarneho úseku 
kliknutím na tlačidlo Priestory v pravej časti okna. Vzhľad obrazovky je nasledujúci: 
 

 
 

Zvolenú plochu vyberieme: 

• umiestnením šípky do poľa tejto plochy a dvojklikom ľavého tlačidla myši alebo 

• kliknutím na ľubovoľné pole zvoleného priestoru a stlačením klávesy Enter. 

Po zadaní plochy Sm sa zobrazia hodnoty súčiniteľa b pre základný a empirický 
výpočet takto: 

 

Empirický výpočet súčiniteľa b je založený na postupe uvedenom v publikácii REICHEL, 
V.: Navrhování požární bezpečnosti staveb I., Česká státní poišťovna, edícia: 
Zabraňujeme škodám, zv. 11; Praha 1978. Princípom tohto postupu je výpočet súčiniteľa 
b pomocou parametra odvetrania F0, pomerového súčiniteľa odvetrania n a súčiniteľa 
geometrie otvorov k vypočítaných z rovníc: 
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Aj v tejto voľbe sa používa zadanie prevládajúcej pôdorysnej plochy Sm rovnako ako 
v základnom výpočte. 

Presný výpočet súčiniteľa b je založený na postupe uvedenom v  STN 920201-1 kap. 
3.8. Princípom tohto postupu je výpočet súčiniteľa b pomocou parametra odvetrania F0 
podľa čl. 3.8.1 STN 920201-1, súčiniteľa k3 podľa čl. 3.8.5 a tab. 2 STN 920201-1, 
súčiniteľa rýchlosti odhorievania  podľa tab. 3 STN 920201-1 a súčiniteľa geometrie 

otvorov k podľa publikácie REICHEL, V.: Stanovení požadavků na stavební konstrukce 
z hlediska požární bezpečnosti, Svaz požární ochrany ČSSR; Praha 1981: 
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V tejto voľbe je potrebné zadať skutočnú povrchovú plochu stavebných konštrukcií, a to 
buď priamo alebo nepriamo pomocou súčiniteľa k3 jednou z možností uvedených nižšie: 

 

 

 



Po výpočte plochy Sk sa zobrazí hodnota súčiniteľa b takto: 

 

Zobrazovanie hodnôt súčiniteľa b pri jednotlivých spôsoboch výpočtu slúži na 
rozhodnutie o vhodnosti použitia toho-ktorého spôsobu výpočtu.  

V ďalšom kroku prebehne test na určenie priestorov so sústredeným požiarnym 
zaťažením pm. Ak sa v PÚ vyskytuje jeden alebo viac priestorov s pm, užívateľ sa môže 
rozhodnúť, či tieto priestory budú tvoriť vymedzené časti PÚ, alebo či najväčšie z pm 
bude považované za výsledné priemerné požiarne zaťaženie PÚ. Ďalej prebehne test na 
určenie priestorov bez požiarneho rizika a test na určenie celého PÚ bez požiarneho 
rizika. Po skončení výpočtov a testov sa na obrazovke zobrazia výsledky výpočtov pre 
celý PÚ. Užívateľ má možnosť vrátiť sa späť buď o jeden krok v priebehu výpočtov alebo 
na začiatok výpočtov po ich ukončení. Užívateľ si po skončení výpočtov môže prezrieť 
čiastkové hodnoty požiarnotechnických veličín pre priestory, pre priestory so 
sústredeným požiarnym zaťažením a pre otvory. Obrazovka po skončení výpočtov má 
nasledujúci vzhľad: 

 

 
 

 



Detailné údaje o priestoroch majú po otvorení okna nasledujúci vzhľad: 
 

 
 
Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

10.4.2 Veľkosť požiarneho úseku 

V tomto bloku sa vyhodnocujú vstupy súvisiace s výpočtami medznej veľkosti PÚ, t.j. 
medznej pôdorysnej plochy požiarneho podlažia PÚ a povoleného počtu požiarnych 
podlaží PÚ. Vypočítaná medzná plocha a medzný počet podlaží sa potom porovná so 
skutočnou plochou a skutočným počtom podlaží PÚ. 

Program automaticky vyhodnocuje podmienky § 4, ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, a to: 

• či je PÚ bez požiarneho rizika a 

• zadanú pôdorysnú plochu PÚ s limitom 300 m2. 

Ak je jedna z týchto podmienok splnená, program preskočí výpočty dovolenej pôdorysnej 
plochy. 

Úvodná obrazovka tohto menu má tvar: 

 

Poznámka: Ak pred výpočtami veľkosti PÚ prebehli výpočty požiarneho rizika až do 
konca, počítač prevezme relevantné výsledné hodnoty požiarneho rizika do výpočtov 
veľkosti PÚ automaticky. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

10.4.3 Stavebné konštrukcie 



V tomto bloku sa na základe výsledkov z predchádzajúcich blokov a na základe ďalších 
údajov, resp. priameho zadania všetkých vstupných údajov vypočíta minimálny 
požadovaný stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku (SPBPÚ) a umožní sa výber 
požiarnych (stavebných) konštrukcií s požiarnou odolnosťou POSK prislúchajúcou 
danému SPBPÚ. Vyhodnocovacia časť tohto bloku má dve varianty podľa toho, či sa v 
PÚ vyskytuje jedna alebo viac vymedzených častí alebo či je PÚ bez sústredených 
požiarnych zaťažení. Ak sa v PÚ vyskytuje jedno alebo viac sústredených požiarnych 
zaťažení a tieto vytvárajú vymedzené časti PÚ, tak práca v tomto bloku začne 
zobrazením tohto okna: 
 

 
 
Užívateľ si vyberie časť PÚ, pre ktorú potom program vypočíta SPBPÚ. Takto je potrebné 
postupne vybrať všetky ponúkané časti PÚ. Ak sa v PÚ nevyskytujú vymedzené časti, tak 
toto okno sa nezobrazí. 

Symboly * v ľavom stĺpci znamenajú, že táto časť tvorí sústredené požiarne zaťaženie.  

Ďalej sa v obidvoch prípadoch zobrazí okno, ktoré tiež môže poslúžiť na kontrolu 
správnosti vstupných údajov (časť PÚ, výpočtové požiarne zaťaženie a súčiniteľ 
horľavých látok): 

 

 
 
Poznámka: V poli „Časť PÚ“ sa zobrazí text „celý PÚ“ v prípade, keď sa v PÚ nevyskytuje 
žiadna vymedzená časť a v prípade, keď sa v PÚ vyskytuje vymedzená časť, tak sa 
v ňom zobrazí voľba z predchádzajúceho okna. Vpravo od tohto poľa je vyhľadávacie 
tlačidlo, ktorým je možné opätovne aktivovať okno „Výber posudzovanej časti PÚ“ 
v prípade, keď sa v PÚ vyskytujú vymedzené časti. 

Po zadaní počtu podlaží stavby a ďalších vstupných údajov sa v nasledujúcom okne 
zobrazí vypočítaný stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ, prípadne jeho vymedzených 
častí. V tomto okne je tiež ponuka pre výber požiarnych konštrukcií, ktoré sú zoradené v 



tabuľke, ktorá je totožná s tab. 5 v STN 92 0201-2 a s tabuľkou v STN 73 8072 
(vzduchotechnika). Výber konkrétnej konštrukcie sa zrealizuje kliknutím na príslušné 
zaškrtávacie políčko. Vzhľad obrazovky je nasledujúci: 

 
 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

10.4.4 Stavebné konštrukcie vybraných stavieb 

V tomto bloku sú obsiahnuté stavby, prípadne požiarne úseky, pre ktoré sa SPBPÚ určuje 

inak ako štandardne. Vzhľad obrazovky je nasledujúci: 

 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

10.4.5 Obvodové steny z vonkajšej strany 

V tomto bloku sa rieši požiarna odolnosť obvodových stien z vonkajšej strany 

a požiarnych uzáverov v nich podľa čl. 5.4.9, 5.4.10 a 5.4.11 a obrázka 9 v STN 92 

0201-2, t.j. obvodovej steny, ktorá sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore iného 

požiarneho úseku. 

 

 



V prvom kroku sa zadajú tieto vstupné údaje: 

 

Poznámka: Textom „Odstupová vzdialenosť od susedného PÚ sa myslí vymedzenie 

požiarne nebezpečného priestoru, ktorý vytvára susedný PÚ a do ktorého zasahuje 

„naša“ hodnotená obvodova stena. 

V druhom kroku si vyberieme „našu“ konštrukciu: 

 

Poznámka: Pri každej klasifikácii požiarnej konštrukcie sa vyskytuje doplnková klasifikácia 

ef. Z toho vyplýva, že požiarne odolnosti obvodových stien, prípadne požiarnych pásov 

sa z vonkajšej strany hodnotia iba ak sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore 

iného PÚ a hodnotia sa podľa teplotnej krivky vonkajšieho požiaru. 

Po ukončení tohto kroku sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov výpočtov. 

Poznámka: K tomuto postupu existuje alternatívny prístup hodnotenia požiarnych 

odolností obvodových stien v požiarne nebezpečných priestoroch, a to v ATN® 014. 

Princíp hodnotenia požiarnych odolností spočíva na určení tzv. hraničnej vzdialenosti. 

Táto vzdialenosť sa v tomto programe počíta v časti Odstupové a iné vzdialenosti. 

10.4.6 Únikové cesty 



V tomto bloku sa na základe výsledkov z predchádzajúcich blokov a na základe ďalších 
údajov, resp. priameho zadania všetkých vstupných údajov riešia únikové cesty. Po 
zadaní všetkých vstupných údajov program vypočíta čas evakuácie, dĺžku ÚC a šírku ÚC. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

Poznámka: Z dôvodu zmien v hodnotení evakuácie najskôr vo vyhláške MV SR 
č. 225/2012 Z. z. a od 1.1.2019 vo vyhláške MV SR č. 334/2018 Z. z. je 
umožnené vyhodnocovať únikové cesty aj podľa pôvodnej vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z. aj podľa jej noviel. 
 

 
 

Únikové cesty po častiach 
Táto voľba je špeciálnym riešením evakuácie založeným na použití rovnice (3) STN 92 
0201-3: 
 

 
a rovníc (1), (2) a (3) v ATN® 014: 
 

 

 

 

 
 

Popis správneho použitia rovníc je sprístupnený na stránke www.appo.sk. 

Po zadaní obvyklých vstupných údajov program ponúkne okno zadávania údajov pre 

jednotlivé časti únikovej cesty: 

 

http://www.appo.sk/


Poznámka 1: Voľbou „Nový“ sa pridá nová časť ÚC s poradovým číslom o jedno vyšším 

ako je posledné zadané číslo, bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor – modré pole. 

Voľbou „Vlož“ sa vloží nová časť UC pod aktuálnu časť ÚC vyznačenú modrým poľom. 

Bude mať poradové číslo o jedno väčšie ako je modré pole. Doterajšie časti sa posunú 

o jedno pole nižšie a prečíslujú sa. 

Poznámka 2: Smery úniku sú označené symbolmi v stĺpci „Smer“ takto: 

únik po rovine vodorovnou čiarkou (-) 

únik po schodoch nahor lomítkom (/) 

únik po schodoch nadol opačným lomítkom (\). 

Symboly PEO znamenajú 1 – osoby schopné samostatného pohybu, 2 – osoby čiastočne 

schopné samostatného pohybu a 3  osoby neschopné samostatného pohybu. 

Časy tu1 = tu/vu. Časy tu2 = (E.s)/(Ku.u).  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

10.4.7 Potreba požiarnej vody 

 
V tomto bloku sa vypočíta celková potreba požiarnej vody a vyhodnotia sa ďalšie údaje 
z oblasti zásobovania vodou na hasenie požiarov podľa  vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. 
z. a STN 92 0400. Potrebné vstupné údaje je možné zadať priamo, alebo sú automaticky 
prevzaté z predchádzajúcich blokov.  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

10.4.8 Elektrická požiarna signalizácia 

V tejto voľbe sa na základe vstupných údajov vypočíta podľa STN 73 0875 nutnosť 
vybaviť požiarny úsek zariadeniami EPS. Potrebné vstupné údaje je možné zadať priamo, 
alebo sú automaticky prevzaté z predchádzajúcich blokov.  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

Poznámka: STN 73 0875 je nezáväzná, z čoho vyplýva, že výpočty v tejto voľbe sa 

stávajú záväznými iba na základe požiadavky investora alebo inej osoby oprávnenej 

rozhodovať o vzájomných obchodných podmienkach. 

10.4.9 Počet hasiacich prístrojov 

V tejto voľbe sa na základe vstupných údajov zadaných priamo alebo prevzatých 
z predchádzajúcich blokov určí počet a druh hasiacich prístrojov v stavbe. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

 

 

 



 

11 Výrobné a poľnohospodárske stavby 

11.1 Stavby 

Menu "Stavby" sa zaktivuje kliknutím na políčko Stavby v okne Výrobné stavby. 

Týmto krokom sa na obrazovke otvorí nové okno Stavby, ktoré obsahuje dve záložky: 

11.1.1Zoznam a Vstup dát.  
 

 
 
 

11.1.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje zoznam existujúcich položiek databázy stavieb. Každá stavba 

je definovaná poradovým číslom v databáze, názvom stavby a názvom akcie. Názvy 
stavieb aj Akcie môžu byť rovnaké u viacerých stavieb. Význam tejto možnosti spočíva 
v umožnení rôzneho vnútorného obsahu (skladby) jednej a tej istej stavby. Rozlišovacím 
znakom je poradové číslo v databáze (stĺpec vľavo s označením P.č.). Okrem toho sa 
v pravej časti okna databázy nachádzajú tri stĺpce so skratkami NS, VS a JS. Pod nimi sú 
zaškrtávacie políčka. Význam skratiek je nasledujúci: 

NS = nevýrobná stavba 

VS = výrobná stavba 

JS = sklad v jednopodlažnej stavbe. 

Zaškrtnutie informuje užívateľa o tom, aký typ údajov je pre danú stavbu sadaný. 
Zaškrtnutie môže vykonať užívateľ, ale zabezpečí ho aj počítač po zadaní hodnôt 
priestorov daného typu stavby, resp. skladovaných látok skladu v jednopodlažnej stavbe 
(až po uvedení na trh tejto voľby). Možné je zaškrtnúť akúkoľvek kombináciu typov 
stavby. 



11.1.2 Vstup dát 

Záložka Vstup dát umožňuje meniť Názov stavby aj názov Akcie tej stavby na ktorej sa 
nachádza kurzor v záložke Zoznam. Táto záložka sa dá tiež aktivovať kliknutím na tlačidlo 
Oprava, Nový a Kópia; podľa zvolenej operácie sa potom vykonáva príslušná činnosť. 
Kliknutím na tlačidlo Zápis záložky Vstup dát sú zmeny zapísané do databázy a zobrazí sa 
záložka Zoznam s novým zápisom zmenenej položky. Kliknutím na tlačidlo Návrat záložky 
Vstup dát sa zmeny nevykonajú a zobrazí sa Zoznam s pôvodnými údajmi o stavbe. 
 

 
 
 

11.1.3 Oprava 

Činnosť Oprava sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Oprava alebo stlačením písmena o na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát. V tomto móde sa môže meniť Názov 
stavby i Akcia. 

11.1.4 Nový zápis 

Činnosť Nový zápis sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Nový alebo stlačením písmena n na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát s automaticky vygenerovaným novým 
poradovým číslom stavby a prázdnymi políčkami Názov stavby a Akcia, ktoré je potrebné 

vyplniť. Pod nimi je ďalšie políčko s voľbou počtu rezervovaných miest pre čísla 
priestorov. Najmenšia prípustná hodnota je 6, najvyššia 16. Počet skutočných znakov 
čísla priestoru môže byť menší ako je predvolená hodnota, program však nedovolí túto 
predvolenú hodnotu prekročiť. Kliknutím na tlačidlo Zápis záložky Vstup dát je nová stavba 

zapísaná do databázy a zobrazí sa záložka Zoznam s novým zápisom. Kliknutím na tlačidlo 
Návrat záložky Vstup dát sa nevykonajú žiadne zmeny a zobrazí sa Zoznam s pôvodnými 
údajmi. 



  

11.1.5 Kópia 

Činnosť Kópia sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Kópia alebo stlačením písmena k na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát s automaticky vygenerovaným novým 
poradovým číslom stavby a rovnakým názvom stavby i akcie, z ktorej sa kópia robila. 
V tomto móde sa Názov stavby i Akcia môže zmeniť. 

Upozornenie: Vytvorením kópie stavby sa automaticky NEVYTVORIA aj kópie 
priestorov! 

11.1.6 Zrušiť 

Činnosť Zrušiť sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo stlačením písmena z na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí okno s otázkou: Skutočne môžem zrušiť stavbu ....? Po 
kliknutí na tlačidlo Áno sa operácia vykoná. Po kliknutí na tlačidlo Nie sa operácia nevykoná. 

Upozornenie: Zrušením stavby sa automaticky ZRUŠIA aj údaje priestorov! 
 



 

11.1.7 Hľadanie 

Činnosť Hľadanie sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Hľadanie alebo stlačením písmena h na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí okno Hľadanie. Pomocou tejto voľby je možné hľadať 
stavby, ktorých názov, akcia alebo poradové číslo sa zhodujú so zadaným reťazcom. Hľadaný 
reťazec znakov sa zadáva do políčka nad riadkom tlačidiel. Po zadaní reťazca znakov sa 
hľadanie uskutoční kliknutím na tlačidlo Nájdi alebo stlačením písmena n na klávesnici 
počítača. Po tomto úkone sa okno Hľadanie zavrie a na záložke Zoznam sa farebne zvýrazní 
stavba s hľadaným reťazcom. Hľadanie ďalšej stavby s rovnakým reťazcom sa aktivuje 
kombináciou tlačidiel CTRL+G. Činnosť Hľadanie môžeme v ktoromkoľvek okamžiku zrušiť 
kliknutím na tlačidlo Návrat alebo stlačením písmena n na klávesnici počítača. 

 

 
 



Ak počítač hľadaný reťazec nenašiel, oznámi to zobrazením textu „Hľadaný záznam som 
nenašiel“ v okne Hľadanie. 

 

 
 

11.1.8 Potvrď 

Činnosť Potvrď sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Potvrď. Tým sa aktivuje zvolená stavba, 
t.j. tá, ktorá je farebne zvýraznená v záložke Zoznam. Touto činnosťou sa automaticky 
aktivujú všetky údaje o priestoroch tejto stavby. 
Poznámka: stavba sa dá aktivovať aj dvojklikom na jej poradové číslo.  
Po aktivácii zvolenej stavby sa aktivujú polia Priestory a Požiarne úseky.  

 
 

11.2 Priestory 

V tomto menu sa zapisujú a aktualizujú všetky údaje o priestoroch a podpriestoroch zvolenej 
stavby.  
Upozornenie: Voľba Priestory je neaktívna, pokiaľ nie je aktivovaná žiadna stavba. 
Menu Priestory sa zaktivuje kliknutím na voľbu Priestory v menu Výrobné stavby. 
Vzhľad obrazovky po aktivácii je nasledovný:  

 

 



 
Menu Priestory obsahuje dve záložky: Zoznam a Vstup dát . 

 

11.2.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje tieto voľby: 

• Oprava 
• Nový 

• Kópia 
• Zrušiť 
• Hľadanie 
• Tlač 
• Import 
• Návrat 

11.2.1.1 Oprava 

Kliknutím na voľbu Oprava sa aktivuje záložka Vstup dát zvoleného priestoru, t.j. toho, 

ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené tmavým pruhom. 

Poznámka: záložka Vstup dát sa aktivuje tiež kliknutím na jej záhlavie s názvom Vstup 
dát. 

11.2.1.2 Nový 

Voľba Nový slúži pre definovanie priestorov v stavbe. Touto voľbou sa aktivuje záložka 

Vstup dát s prázdnymi poliami vstupných hodnôt.  
 

11.2.1.3 Kópia 

Voľba Kópia slúži na vytvorenie viacerých identických priestorov, t.j. priestorov s 

rovnakými parametrami okrem čísla priestoru. Touto voľbou sa aktivuje záložka Vstup 
dát s dátami zvoleného priestoru, t.j. toho, ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené 
tmavým pruhom. 

11.2.1.4 Zrušiť 

Voľba Zrušiť slúži na úplné zrušenie všetkých údajov o jednom priestore. Po kliknutí 

na túto voľbu sa užívateľ rozhodne pre jednu z dvoch nasledujúcich možností: 
 

 
 

Kliknutím na voľbu Áno sa zo Zoznamu vymažú všetky dáta zvoleného priestoru. 

11.2.1.5 Hľadanie 

Voľbou Hľadanie je možné hľadať priestory, ktorých názov alebo číslo sa zhodujú so 

zadaným reťazcom. Možné je aj opakované hľadanie reťazca. 
 



11.2.1.6 Tlač 

Voľba Tlač umožňuje jednoducho a priamo vytlačiť zoznam priestorov stavby s ich 

zadanými údajmi. Program najskôr zobrazí súbor určený na tlač spolu s ikonou tlačiarne: 

 

Kliknutím na ikonu tlačiarne sa zobrazí tlačový administrátor: 
 

 
 
A kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa súbor vytlačí. 

11.2.1.7 Import 

Popis tejto voľby je uvedený v kapitole 6.7 Import.  

11.2.1.8 Návrat 

Voľbou Návrat sa zatvorí menu Priestory.  
 
Poznámka: pri prázdnej zostave záložky Zoznam sú aktívne iba voľby Nový 
a Import. 
 
 



11.2.2 Vstup dát 

Záložka vstup dát je súčasťou voľby Priestory. Určená je na vstupovanie údajov do 

jednotlivých priestorov. Záložka sa aktivuje niektorým z týchto krokov: 

• kliknutím na svoje záhlavie; týmto sa aktivujú dáta priestoru zvoleného v Zozname 

(priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Oprava; týmto sa aktivujú dáta priestoru zvoleného v Zozname 

(priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Nový, čím sa umožní zadávanie dát nového priestoru stavby, 

• kliknutím na tlačidlo Kópia, čím sa umožní vytvorenie kópie zvoleného priestoru 

(zvolený priestor je ten, ktorý je v Zozname farebne zvýraznený); kópia sa musí od 

pôvodného priestoru líšiť aspoň číslom priestoru. 

Aktivovaná záložka Vstup dát má tento vzhľad: 

 

 

11.2.2.1 Zadávanie vstupných údajov 

Každý priestor v stavbe je jednoznačne určený svojim číslom. Ak chceme definovať nový 
priestor, musíme najskôr zadať jeho číslo. Toto číslo môže mať tvar napr. 1, 1.1, 1-1, 1a, 
A a podobne. Potom si počítač vyžiada zápis všetkých potrebných dát. Pri tomto zápise 
máme viacero možností: niektoré položky môžeme zadať iba priamo, niektoré priamo 
alebo pomocou zadania údajov potrebných na ich vypočítanie, niektoré položky môžeme 
zadať iba nepriamo, niektoré numerické údaje možno zadať z databázy hodnôt.  

1. Priame zadanie - číslo, názov, pôdorysná plocha, výška a zodpovedanie otázky, či je 
priestor v požiarnom podlaží. 

2. Nepovinné priame zadanie – pravdepodobnosti  p1 a p2. 

3. Priame i nepriame zadanie - stále a náhodné požiarne zaťaženie, súčinitele kp1 a kp2, 
plocha a výška otvorov.  

4. Nepriame zadanie - plocha a výška otvorov.  



5. Možnosť zadania z databázy hodnôt - stále a náhodné požiarne zaťaženie, 
výhrevnosť H a súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva K.  

Pre nepriame zadávanie náhodného požiarneho zaťaženia pn, stáleho požiarneho 
zaťaženia ps, súčiniteľov kp1 a kp2, (priemernej) plochy otvorov a (priemernej) výšky 
otvorov slúžia tri okná v pravej časti záložky. Aktivujú (otvárajú) sa kliknutím na ich 
záhlavia alebo stlačením funkčných klávesov F2, F3 a F4. 

11.2.2.2 Okno „Druhy horľavých látok pre pn“ 

Jeho vzhľad je po otvorení (aktivovaní) takýto: 

 

Aktívne pole je vyplnené zelenou farbou. V rámci tejto voľby sú možné operácie Nový, 

Kópia, Zruš a Zruš všetko. Po zadaní vstupných hodnôt všetkých zvolených látok sa 

výsledné hodnoty pn, kp1n a kp2n prenesú do príslušných polí záložky Vstup dát. Od tohto 

okamžiku sú polia Náhodné požiarne zaťaženie, Súčiniteľ kp1n a kp2n neaktívne 

a ich hodnoty nie je možné priamo zmeniť. Graficky sa to prejaví šedým pozadím poľa. 

Opätovné umožnenie zmeny hodnoty je možné vymazaním všetkých údajov v otvorenom 

okne Druhy horľavých látok pre pn kliknutím na tlačidlo Zruš všetko. 

Výhrevnosť H a hodnotu súčiniteľa ekvivalentného množstva dreva K je možné previesť 

aj z databázy týchto hodnôt stlačením funkčnej klávesy F2. (Pozri kap. Tabuľkové 

hodnoty). 

Upozornenie: kombinácia priameho a nepriameho zadávania pn a súčiniteľov kp1n a kp2n 

súčasne nie je možná. 

Môže nastať prípad, že úhrn pôdorysných plôch, na ktorých sa vyskytujú horľavé látky, 

je väčší ako pôdorysná plocha priestoru. Program upozorní užívateľa na túto skutočnosť 

pri zatvorení okna týmto chybovým hlásením 



 

... a zablokuje zatvorenie okna dovtedy, kým sa neodstráni chyba. 

Ak je súčet pôdorysných plôch s horľavými látkami menší ako pôdorysná plocha 

priestoru, tak program automaticky vyplní „chýbajúcu“ plochu novou horľavou látkou. 

Táto látka je fiktívna a je ekvivalentná pn = 5 kg.m-2 a normovej výhrevnosti 16,75 

MJ/kg, ktoré prislúchajú komunikáciám pre pohyb osôb (chodby). Hmotnosť tejto 

fiktívnej látky je M = 5 x plocha prislúchajúca tejto látke, súčinitele kp1n = 0,9 a kp2n = 

1,0 majú štandardné hodnoty a názov je „Komunikačný priestor. Všetky tieto údaje môže 

užívateľ zmeniť. Na vykonanie tejto zmeny program užívateľa upozorní týmto oznamom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po potvrdení sa okno zatvorí, nový stav okna však vidno aj v tomto režime: 

 

Princíp tohto nového postupu spočíva v tom, že sa vylúčili z výpočtov stavy úhrnných 

plôch horľavých látok rozdielne od pôdorysnej plochy priestoru. V prípade plôch väčších 

ako plocha priestoru sa zabraňuje stavu, ako keby tieto látky boli úplne alebo čiastočne 

nad sebou, v prípade plôch menších ako je plocha priestoru sa zabráni nežiadúcemu 

prepočtu pn na plochu celého priestoru. To má následne vplyv o. i. aj na hodnotenie 

sústredeného požiarneho zaťaženia. Ak sa v priestore vyskytuje viacero rozdielnych látok 

na jednej spoločnej ploche, tak užívateľ vloží do programu súčet ich hmotností 

a priemernú výhrevnosť ako vstupné údaje vypočítané mimo programu. 

11.2.2.3 Okno „Druhy horľavých látok pre ps“ 

Jeho vzhľad je po otvorení (aktivovaní) takýto: 

 

Aktívne pole je vyplnené zelenou farbou. V rámci tejto voľby sú možné operácie Nový, 

Kópia, Zruš a Vymaž všetko. Po zadaní vstupných hodnôt všetkých zvolených látok sa 

výsledná hodnota ps prenesie do príslušného poľa záložky Vstup dát. Od tohto 

okamžiku je pole Stále požiarne zaťaženie neaktívne a jeho hodnotu nie je možné 

priamo zmeniť. Graficky sa to prejaví šedým pozadím poľa. Opätovné umožnenie zmeny 



hodnoty je možné vymazaním všetkých údajov v otvorenom okne Druhy horľavých 

látok pre ps kliknutím na tlačidlo Zruš všetko. 

Výhrevnosť H a hodnotu súčiniteľa ekvivalentného množstva dreva K je možné previesť 

aj z databázy týchto hodnôt stlačením funkčnej klávesy F2. (Pozri kap. Tabuľkové 

hodnoty). 

Upozornenie: kombinácia priameho a nepriameho zadávania ps súčasne nie je možná. 

Program automaticky prepočíta celkové hmotnosti a výhrevnosti horľavých látok 

v stavebných konštrukciách na ps podľa plochy priestoru. 

11.2.2.4 Okno „Otvory“ 

Jeho vzhľad je po otvorení (aktivovaní) takýto: 

 

Aktívne pole je vyplnené zelenou farbou. V rámci tejto voľby sú možné operácie Nový, 
Kópia, Zruš a Vymaž všetko. Po zadaní vstupných hodnôt všetkých zvolených látok sa 
výsledné hodnoty, t. j. súčet plôch všetkých otvorov a ich priemerná výška určená podľa 
rovnice (15) v STN 920201-1 prenesú do príslušných polí záložky Vstup dát. 

Do stĺpca „Výška hp“ sa zadáva výška spodnej časti otvoru (v prípade okna je to 
parapet) od podlahy podlažia. S touto výškou sa počíta v prípade presného výpočtu 
parametra odvetrania vo voľbe Požiarne riziko. Ak táto výška nie je zadaná, počítač 
počíta s výškou 0,0 m. 

11.2.2.5 Tabuľkové hodnoty 

Do polí, pri ktorých je tlačidlo  , je možné vložiť hodnoty z databázy – tabuľky buď 

kliknutím na toto tlačidlo alebo stlačením funkčnej klávesy F1. Takto je možné zadať pn: 



 

Stále požiarne zaťaženie ps sa zadáva iným spôsobom: 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Ďalekohľad“ sa otvorí okno „Pomôcka pre stanovenie ps“. V ňom 
užívateľ v zaškrtávacích políčkach zaškrtne jednu alebo viac zvolených horľavých 
konštrukcií (dvere, okná, podlaha). Počítač vyberie hodnotu podľa tabuľky 1 v STN 
920201-1 v závislosti od pôdorysnej plochy. 

Po stlačení tlačidla O.K. sa vypočítané ps prenesie do poľa Stále pož. zaťaž., pričom 
však toto pole ostane aktívne s možnosťou priameho zápisu. Po stlačení tlačidla Návrat 
sa vypočítané ps do poľa Stále pož. zaťaž. neprenesie. 

Výhrevnosť H a hodnotu súčiniteľa ekvivalentného množstva dreva K v oknách Druhy 

horľavých látok pre pn a Druhy horľavých látok pre ps je možné previesť aj 

z databázy týchto hodnôt stlačením funkčnej klávesy F2, keď je jedno z týchto dvoch 

polí aktívne (t. j. so zeleným pozadím). Databáza hodnôt H a K je totožná s hodnotami 



v tab. 1, tab. 2 a tab. 3 STN 73 0824. Vzhľad obrazovky po stlačení klávesy F2 je 

nasledujúci: 

 

 

11.3 Požiarne úseky 

V tomto menu sa definujú požiarne úseky zvolenej stavby, t.j. určia sa priestory, ktoré 
tvoria požiarne úseky. 

Upozornenie 1: Voľba Požiarne úseky je neaktívna, pokiaľ nie je aktivovaná 
žiadna stavba. 

Upozornenie 2: Program nekontroluje, či sa jeden priestor nevyskytuje vo 
viacerých požiarnych úsekoch! 

Vzhľad obrazovky je nasledovný:  

 
 



 
Menu Požiarne úseky obsahuje dve záložky: Zoznam a Vstup dát. 

 

11.3.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje tieto voľby: 

• Oprava 

• Nový 

• Kópia 

• Zrušiť 

11.3.1.1 Oprava 

Kliknutím na voľbu Oprava sa aktivuje záložka Vstup dát zvoleného požiarneho úseku, 

t. j. toho, ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené tmavým pruhom. 

Poznámka: záložka Vstup dát sa aktivuje tiež kliknutím na jej záhlavie s názvom 

Vstup dát.  
 

11.3.1.2 Nový 

Voľba Nový slúži pre definovanie nového požiarneho úseku v stavbe. Touto voľbou sa 

aktivuje záložka Vstup dát s prázdnymi poliami vstupných hodnôt.  

 

11.3.1.3 Kópia 

Voľba Kópia slúži na vytvorenie viacerých identických požiarnych úsekov, t. j. 

požiarnych úsekov s rovnakými priestormi. Touto voľbou sa aktivuje záložka Vstup dát. 

11.3.1.4 Zrušiť 

Voľba Zrušiť slúži na úplné zrušenie všetkých údajov o požiarnom úseku. Po kliknutí 

na túto voľbu sa užívateľ rozhodne pre jednu z dvoch nasledujúcich možností: 
 

 
 

Kliknutím na voľbu Áno sa zo Zoznamu vymažú všetky dáta zvoleného požiarneho 
úseku. 
 
Poznámka: pri prázdnej zostave záložky Zoznam je aktívna iba voľba Nový. 
 

11.3.2 Vstup dát 

Záložka vstup dát je súčasťou voľby Požiarne úseky. Určená je na zadefinovanie 

jednotlivých požiarnych úsekov stavby. Záložka sa aktivuje niektorým z týchto krokov: 



• kliknutím na svoje záhlavie; týmto sa aktivujú dáta požiarneho úseku zvoleného v 

Zozname (priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Oprava; týmto sa aktivujú dáta požiarneho úseku zvoleného v 

Zozname (priestoru farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Nový, čím sa umožní zadávanie dát nového požiarneho úseku 

stavby, 

• kliknutím na tlačidlo Kópia, čím sa umožní vytvorenie kópie zvoleného požiarneho 

úseku (zvolený požiarny úsek je ten, ktorý je v Zozname farebne zvýraznený); kópia 

sa musí od pôvodného požiarneho úseku líšiť aspoň jeho odlišným označením. 

Aktivovaná záložka Vstup dát má tento vzhľad: 

 

V jej ľavej časti je uvedený zoznam všetkých priestorov STAVBY. Okno vpravo je 

určené na zadefinovanie požiarneho úseku stavby. 

Poznámka: Ak sa v Zozname zvolila voľba Nový, otvorí sa záložka Vstup dát 

s možnosťou zápisu označenia požiarneho úseku. Ak sa zvolí voľba Oprava, pole 

„Označenie požiarneho úseku“ nie je možné editovať. 

 

11.3.2.1 Výber priestorov 

Priestory, ktoré majú tvoriť zvolený požiarny úsek, sa vyberajú z priestorov stavby 

v ľavom okne záložky zaškrtnutím v zaškrtávacích políčkach buď jednotlivo alebo 

v súvislých skupinách. Začiatok a koniec súvislej skupiny sa zaškrtne umiestnením 

kurzora do zvoleného zaškrtávacieho poľa a kliknutím pravým tlačidlom myši. 

Zrušiť zaškrtnutie je možné jednotlivo opätovným kliknutím do zaškrtávacieho poľa alebo 

hromadne kliknutím na tlačidlo . 

 

 

 

 

 



Vzhľad obrazovky po výbere priestorov je nasledujúci: 

 

11.3.2.2 Priestory požiarneho úseku 

Vybrané (zaškrtnuté) priestory stavby sa prekopírujú do pravého okna Priestory 

požiarneho úseku kliknutím na tlačidlo . Týmto úkonom sa súčasne zrušia všetky 

zaškrtnutia. (Avšak samotné priestory naďalej ostanú v zostave priestorov stavby). 

Vzhľad obrazovky po tomto úkone je nasledujúci: 

 

Prenos priestorov zo zostavy stavby do zostavy požiarneho úseku je možný aj jednotlivo. 

Kliknutím na šípku  sa prenesie ten priestor, ktorý je farebne zvýraznený. 

Prenos všetkých priestorov stavby do zostavy požiarneho úseku je možný pomocou 

kliknutia na šípku . 

11.3.2.3 Odstránenie priestorov z požiarneho úseku 

Priestory z požiarneho úseku je možné odstrániť jednotlivo tak, že sa zadefinuje zvolený 

priestor kliknutím na jeho pozíciu (priestor sa farebne zvýrazní) a následným kliknutím na 

tlačidlo  sa zo zostavy odstráni. Všetky priestory sa zo zostavy požiarneho úseku 

odstránia kliknutím na tlačidlo . 



11.3.3 Ukončenie záznamu 

Zadefinovaný požiarny úsek sa zaznamená do zoznamu požiarnych úsekov kliknutím na 

tlačidlo O.K. Tým sa zatvorí záložka Vstup dát a otvorí sa záložka Zoznam, kde je už 

zobrazený zadefinovaný požiarny úsek. Kliknutím na tlačidlo Potvrď sa názov zvoleného 

požiarneho úseku zobrazí v hlavnom menu Výrobných stavieb: 

 

 

11.4 Výpočty 

Po zadefinovaní stavby a požiarneho úseku sa pristúpi k vlastným výpočtom PBS. 
Niektoré výpočty je však možné uskutočniť aj bez zadefinovania stavby. Sú to: 

• Únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 

• Únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 334/2018 Z. z. 

• Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

• Elektrická požiarna signalizácia 

• Počet hasiacich prístrojov. 

 
Na výpočty veľkosti požiarneho úseku stačí zadefinovať iba stavbu (nie je potrebné 
definovať požiarny úsek). 
 
 
 
 
 



Kompletné menu tejto voľby má nasledovný tvar: 
 

 
 

11.4.1 Požiarne riziko 

Výpočet požiarneho rizika sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Požiarne riziko alebo 
nastavením sa na túto voľbu šípkami a stlačením Enter. (Po zadefinovaní požiarneho 

úseku stačí stlačiť Enter, pretože počítač túto voľbu prednostne nastavil). Prístup do 
tejto voľby je možný až po určení stavby a zadefinovaní požiarneho úseku. Požiarne 
riziko je možné určiť výpočtom alebo z tabuľky L.1 v STN 92 0201-1. Potom sa určí typ 
výpočtu požiarneho rizika – zjednodušený alebo presný. 
 
Poznámka: Zjednodušený výpočet požiarneho rizika je vhodný iba pre orientačný návrh 
protipožiarnej bezpečnosti stavby. Nemá sa používať v dokumentácii pre vydanie 
územného rozhodnutia ani v dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. 
 
Ďalej sa určí hodnota súčiniteľa k4 jednou z troch možností. Predvolená je štandardná 
hodnota k4 = 1. 
 

 
 

V prípade určenia z tabuľky H1 v STN 92 0201-1 program otvorí túto tabuľku a výberom 
zvolených stavebných konštrukcií automaticky ponúkne zodpovedajúcu hodnotu 
súčiniteľa k4. 
 



 
 

V prípade určenia výpočtom pomocou súčiniteľa teplotnej vodivosti a užívateľ zadá 
hodnotu tohto súčiniteľa a program následne vypočíta zodpovedajúcu hodnotu súčiniteľa 
k4. 
 

 
 

Poznámka: Súčiniteľ teplotnej vodivosti a sa vypočíta podľa prílohy H k STN 92 0201-1, 
pričom veličiny , c,  (pri teplote 20 °C) sú uvedené v STN EN 1991-1-1 alebo v 

literatúre REICHEL, V.: Navrhování požární bezpečnosti výrobních objektů, část I., Česká 
státní pojišťovna, edícia: Zabraňujeme škodám, zv. 17, tab. 4.7; Praha 1987, kde sú tiež 
uvedené aj priamo hodnoty súčiniteľa teplotnej vodivosti a. Hodnoty veličín , c,  pri 

vyšších teplotách je možné vypočítať, napr. podľa literatúry REICHEL, V.: Stanovení 
požadavků na stavební konstrukce z hlediska požární bezpečnosti, str. 139, Svaz požární 
ochrany ČSSR, zväzok 57; Praha 1981. 
 



Program umožňuje použiť tiež súčiniteľ k´
4 v prípade, ak má parameter odvetrania F0 

hodnotu väčšiu ako 0,12 m1/2. 
 

Parameter odvetrania F0 je možné počítať iba jednotne pre celý požiarny úsek. 
Parameter odvetrania F0 je možné počítať základným alebo presným výpočtom: 
 

 
 

Základný výpočet parametra odvetrania F0 je založený na postupe uvedenom v STN 92 
0201-1 v kap. 3.8.  

Presný výpočet parametra odvetrania F0 je založený na výpočte prúdenia plynov 
ľubovoľnými otvormi podľa článku „DEKÁNEK, J.: Riešenie parametra odvetrania F0 

na počítači. In: Spravodajca Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany MV SR, 1990, č. 
3, s. 13-18“. 

Ďalej sa počíta plocha povrchu stavebných konštrukcií jednou z troch možností: 

 

 

 

V ďalšom kroku prebehne test na určenie priestorov so sústredeným požiarnym 
zaťažením pm. Ak sa v PÚ vyskytuje jeden alebo viac priestorov s pm, užívateľ sa môže 
rozhodnúť, či tieto priestory budú tvoriť vymedzené časti PÚ, alebo či najväčšie z pm 
bude považované za výsledné priemerné požiarne zaťaženie PÚ: 



 

 

V tomto prípade je možné (ale nie povinné) zadať plochu Sf a hmotnosť m: 

 

 

 

 

Ak sa v rámci požiarneho rizika počíta prepočtový parameter odvetrania F1 (prípady, keď 
sa vyskytujú v priestoroch horľavé látky so súčiniteľom K iným ako 1), tak sa program 
opýta, či sa má rýchlosť odhorievania vv počítať s použitím parametra F0 alebo F1: 



 

 

Ak sa v PÚ nevyskytuje žiadne sústredené požiarne zaťaženie, prebehne test na určenie 
priestorov bez požiarneho rizika a test na určenie celého PÚ bez požiarneho rizika. 
V rámci toho sa určí typ konštrukčného celku: 

 

 

A potom splnenie podmienok na to, aby priestor(y) mohli byť priestormi bez požiarneho 
rizika: 

 



 

 

Po skončení výpočtov a testov sa na obrazovke zobrazia výsledky výpočtov pre celý PÚ. 
Užívateľ má možnosť vrátiť sa späť buď o jeden krok v priebehu výpočtov alebo na 
začiatok výpočtov po ich ukončení. Užívateľ si po skončení výpočtov môže prezrieť 
čiastkové hodnoty požiarnotechnických veličín pre priestory, pre priestory so 
sústredeným požiarnym zaťažením a pre otvory. Obrazovka po skončení výpočtov má 
nasledujúci vzhľad: 

 

 
 



Detailné údaje o priestoroch majú po otvorení okna nasledujúci vzhľad (Z dôvodu jej 
veľkej šírky, resp. veľkého počtu údajov je zobrazená v dvoch riadkoch): 
 

 
 

 
 
Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

11.4.2 Veľkosť požiarneho úseku 

V tomto bloku sa vyhodnocujú vstupy súvisiace s výpočtami medznej veľkosti PÚ, t. j. 
medznej pôdorysnej plochy požiarneho podlažia PÚ a povoleného počtu požiarnych 
podlaží PÚ. Vypočítaná medzná plocha a medzný počet podlaží sa potom porovná so 
skutočnou plochou a skutočným počtom podlaží PÚ. 

Program automaticky vyhodnocuje podmienky § 4, ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, a to: 

• či je PÚ bez požiarneho rizika a 

• zadanú pôdorysnú plochu PÚ s limitom 300 m2. 

Ak je jedna z týchto podmienok splnená, program preskočí výpočty dovolenej pôdorysnej 
plochy. 

Poznámka 1: Ak pred výpočtami veľkosti PÚ prebehli výpočty požiarneho rizika až do 
konca, počítač prevezme relevantné výsledné hodnoty požiarneho rizika do výpočtov 
veľkosti PÚ automaticky. 

Poznámka 2: Hodnoty pravdepodobností p1 a p2 je možné zadať priamo v tejto voľbe 
alebo ich počítač vypočíta z hodnôt zadaných vo voľbe Priestory - Vstup dát. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

 



11.4.3 Stavebné konštrukcie 

V tomto bloku sa na základe výsledkov z predchádzajúcich blokov a na základe ďalších 
údajov, resp. priameho zadania všetkých vstupných údajov vypočíta minimálny 
požadovaný stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku (SPBPÚ) a umožní sa výber 
požiarnych (stavebných) konštrukcií s požiarnou odolnosťou POSK prislúchajúcou 
danému SPBPÚ. Vyhodnocovacia časť tohto bloku má dve varianty podľa toho, či sa v 
PÚ vyskytuje jedna alebo viac vymedzených častí alebo či je PÚ bez sústredených 
požiarnych zaťažení. Ak sa v PÚ vyskytuje jedno alebo viac sústredených požiarnych 
zaťažení a tieto vytvárajú vymedzené časti PÚ, tak práca v tomto bloku začne 
zobrazením tohto okna: 
 

 
 
Užívateľ si vyberie časť PÚ, pre ktorú potom program vypočíta SPBPÚ. Takto je potrebné 
postupne vybrať všetky ponúkané časti PÚ. Ak sa v PÚ nevyskytujú vymedzené časti, tak 
toto okno sa nezobrazí. 

Symboly * v ľavom stĺpci znamenajú, že táto časť tvorí sústredené požiarne zaťaženie.  

Ďalej sa v obidvoch prípadoch zobrazí okno, ktoré tiež môže poslúžiť na kontrolu 
správnosti vstupných údajov (časť PÚ, ekvivalentný čas trvania požiaru): 

 

 
 
Poznámka: V poli „Časť PÚ“ sa zobrazí text „celý PÚ“ v prípade, keď sa v PÚ nevyskytuje 
žiadna vymedzená časť a v prípade, keď sa v PÚ vyskytuje vymedzená časť, tak sa 
v ňom zobrazí voľba z predchádzajúceho okna. Vpravo od tohto poľa je vyhľadávacie 
tlačidlo, ktorým je možné opätovne aktivovať okno „Výber posudzovanej časti PÚ“ 
v prípade, keď sa v PÚ vyskytujú vymedzené časti. 

Po zadaní počtu podlaží stavby a ďalších vstupných údajov sa v nasledujúcom okne 
zobrazí vypočítaný stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ, prípadne jeho vymedzených 
častí. V tomto okne je tiež ponuka pre výber požiarnych konštrukcií, ktoré sú zoradené v 



tabuľke, ktorá je totožná s tab. 5 v STN 92 0201-2 a s tabuľkou v STN 73 8072 
(vzduchotechnika). Výber konkrétnej konštrukcie sa zrealizuje kliknutím na príslušné 
zaškrtávacie políčko. Vzhľad obrazovky je nasledujúci: 
 

 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

11.4.4 Obvodové steny z vonkajšej strany 

V tomto bloku sa rieši požiarna odolnosť obvodových stien z vonkajšej strany 

a požiarnych uzáverov v nich podľa čl. 5.4.9, 5.4.10 a 5.4.11 a obrázka 9 v STN 92 

0201-2, t. j. obvodovej steny, ktorá sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore 

iného požiarneho úseku. 

V prvom kroku sa zadajú tieto vstupné údaje: 

 



Poznámka: Textom „Odstupová vzdialenosť od susedného PÚ sa myslí vymedzenie 

požiarne nebezpečného priestoru, ktorý vytvára susedný PÚ a do ktorého zasahuje 

„naša“ hodnotená obvodova stena. 

V druhom kroku si vyberieme „našu“ konštrukciu: 

 

Poznámka: Pri každej klasifikácii požiarnej konštrukcie sa vyskytuje doplnková klasifikácia 

ef. Z toho vyplýva, že požiarne odolnosti obvodových stien, prípadne požiarnych pásov 

sa z vonkajšej strany hodnotia iba ak sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore 

iného PÚ a hodnotia sa podľa teplotnej krivky vonkajšieho požiaru. 

Po ukončení tohto kroku sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov výpočtov. 

Poznámka: K tomuto postupu existuje alternatívny prístup hodnotenia požiarnych 

odolností obvodových stien v požiarne nebezpečných priestoroch, a to v ATN® 014. 

Princíp hodnotenia požiarnych odolností spočíva na určení tzv. hraničnej vzdialenosti. 

Táto vzdialenosť sa v tomto programe počíta v časti Odstupové a iné vzdialenosti. 

11.4.5 Únikové cesty 

V tomto bloku sa na základe výsledkov z predchádzajúcich blokov a na základe ďalších 
údajov, resp. priameho zadania všetkých vstupných údajov riešia únikové cesty. Po 
zadaní všetkých vstupných údajov program vypočíta čas evakuácie, dĺžku ÚC a šírku ÚC. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

Poznámka: Z dôvodu zmien v hodnotení evakuácie od 1.1.2019 vo vyhláške 
MV SR č. 334/2018 Z. z. je umožnené vyhodnocovať únikové cesty aj podľa 
pôvodnej vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. aj podľa jej novely. 
 

 
 

Únikové cesty po častiach 
Táto voľba je špeciálnym riešením evakuácie založeným na použití rovnice (3) STN 92 
0201-3: 
 

 



a rovníc (1), (2) a (3) v ATN® 014: 
 

 

 

 

 
 
 

Popis správneho použitia rovníc je sprístupnený na stránke www.appo.sk. 

Po zadaní obvyklých vstupných údajov program ponúkne okno zadávania údajov pre 

jednotlivé časti únikovej cesty: 

 

Poznámka 1: Voľbou „Nový“ sa pridá nová časť ÚC s poradovým číslom o jedno vyšším 

ako je posledné zadané číslo bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor – modré pole. 

Voľbou „Vlož“ sa vloží nová časť UC pod aktuálnu časť ÚC vyznačenú modrým poľom. 

Bude mať poradové číslo o jedno väčšie ako je modré pole. Doterajšie časti sa posunú 

o jedno pole nižšie a prečíslujú sa. 

Poznámka 2: Smery úniku sú označené symbolmi v stlpci „Smer“ takto: 

únik po rovine vodorovnou čiarkou (-) 

únik po schodoch nahor lomítkom (/) 

únik po schodoch nadol opačným lomítkom (\). 

Symboly PEO znamenajú 1 – osoby schopné samostatného pohybu, 2 – osoby čiastočne 

schopné samostatného pohybu a 3  osoby neschopné samostatného pohybu. 

Časy tu1 = tu/vu, resp. 0,75tu/vu. Časy tu2 = (E.s)/(Ku.u).  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

 

 

 

http://www.appo.sk/


11.4.6 Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

 
V tomto bloku sa vypočíta celková potreba požiarnej vody a vyhodnotia sa ďalšie údaje 
z oblasti zásobovania vodou na hasenie požiarov podľa  vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. 
z. a STN 92 0400. Potrebné vstupné údaje je možné zadať priamo, alebo sú automaticky 
prevzaté z predchádzajúcich blokov.  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

11.4.7 Elektrická požiarna signalizácia 

V tejto voľbe sa na základe vstupných údajov vypočíta podľa STN 73 0875 nutnosť 
vybaviť požiarny úsek zariadeniami EPS. Potrebné vstupné údaje je možné zadať priamo, 
alebo sú automaticky prevzaté z predchádzajúcich blokov.  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

Poznámka: STN 73 0875 je nezáväzná, z čoho vyplýva, že výpočty v tejto voľbe sa 

stávajú záväznými iba na základe požiadavky investora alebo inej osoby oprávnenej 

rozhodovať o vzájomných obchodných podmienkach. 

11.4.8 Počet hasiacich prístrojov 

V tejto voľbe sa na základe vstupných údajov zadaných priamo alebo prevzatých 
z predchádzajúcich blokov určí počet a druh hasiacich prístrojov v stavbe. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

11.4.9 Počet hasiacich prístrojov pre poľnohosp. stavby 

V tejto voľbe sa na základe vstupných údajov zadaných priamo alebo prevzatých 
z predchádzajúcich blokov určí počet a druh hasiacich prístrojov v poľnohospodárskej 
stavbe. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

 

 

12 Sklady v jednopodlažných stavbách 

12.1 Stavby 

Menu "Stavby" sa zaktivuje kliknutím na políčko Stavby v okne Jednopodlažné 

sklady. Týmto krokom sa na obrazovke otvorí nové okno Stavby, ktoré obsahuje dve 

záložky: 11.1.1Zoznam a Vstup dát.  
 



 
 

12.1.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje zoznam existujúcich položiek databázy stavieb. Každá stavba 

je definovaná poradovým číslom v databáze, názvom stavby a názvom akcie. Názvy 
stavieb aj Akcie môžu byť rovnaké u viacerých stavieb. Význam tejto možnosti spočíva 
v umožnení rôzneho vnútorného obsahu (skladby) jednej a tej istej stavby. Rozlišovacím 
znakom je poradové číslo v databáze (stĺpec vľavo s označením P.č.). Okrem toho sa 
v pravej časti okna databázy nachádzajú tri stĺpce so skratkami NS, VS a JS. Pod nimi sú 
zaškrtávacie políčka. Význam skratiek je nasledujúci: 

NS = nevýrobná stavba 

VS = výrobná stavba 

JS = sklad v jednopodlažnej stavbe. 

Zaškrtnutie informuje užívateľa o tom, aký typ údajov je pre danú stavbu zadaný. 
Zaškrtnutie môže vykonať užívateľ, ale zabezpečí ho aj počítač po zadaní hodnôt 
priestorov daného typu stavby, resp. skladovaných látok skladu v jednopodlažnej stavbe. 
Možné je zaškrtnúť akúkoľvek kombináciu typov stavby. 

12.1.2 Vstup dát 

Záložka Vstup dát umožňuje meniť Názov stavby aj názov Akcie tej stavby na ktorej sa 
nachádza kurzor v záložke Zoznam. Táto záložka sa dá tiež aktivovať kliknutím na tlačidlo 
Oprava, Nový a Kópia; podľa zvolenej operácie sa potom vykonáva príslušná činnosť. 
Kliknutím na tlačidlo Zápis záložky Vstup dát sú zmeny zapísané do databázy a zobrazí sa 
záložka Zoznam s novým zápisom zmenenej položky. Kliknutím na tlačidlo Návrat záložky 
Vstup dát sa zmeny nevykonajú a zobrazí sa Zoznam s pôvodnými údajmi o stavbe. 
 



 
 

12.1.3 Oprava 

Činnosť Oprava sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Oprava alebo stlačením písmena o na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát. V tomto móde sa môže meniť Názov 
stavby i Akcia. 

12.1.4 Nový zápis 

Činnosť Nový zápis sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Nový alebo stlačením písmena n na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát s automaticky vygenerovaným novým 
poradovým číslom stavby a prázdnymi políčkami Názov stavby a Akcia, ktoré je potrebné 
vyplniť. Kliknutím na tlačidlo Zápis záložky Vstup dát je nová stavba zapísaná do databázy 
a zobrazí sa záložka Zoznam s novým zápisom. Kliknutím na tlačidlo Návrat záložky Vstup 
dát sa nevykonajú žiadne zmeny a zobrazí sa Zoznam s pôvodnými údajmi. 



 

 

12.1.5 Kópia 

Činnosť Kópia sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Kópia alebo stlačením písmena k na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí záložka Vstup dát s automaticky vygenerovaným novým 
poradovým číslom stavby a rovnakým názvom stavby i akcie, z ktorej sa kópia robila. 
V tomto móde sa Názov stavby i Akcia môže zmeniť. 

Upozornenie: Vytvorením kópie stavby sa automaticky VYTVORIA aj kópie 
požiarnych úsekov s materiálmi a látkami! 

12.1.6 Zrušiť 

Činnosť Zrušiť sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo stlačením písmena z na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí okno s otázkou: Skutočne môžem zrušiť stavbu ....? Po 
kliknutí na tlačidlo Áno sa operácia vykoná. Po kliknutí na tlačidlo Nie sa operácia nevykoná. 

Upozornenie: Zrušením stavby sa automaticky ZRUŠIA aj údaje požiarnych 
úsekov s materiálmi a látkami! 
 

12.1.7 Hľadanie 

Činnosť Hľadanie sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Hľadanie alebo stlačením písmena h na 
klávesnici počítača. Tým sa otvorí okno Hľadanie. Pomocou tejto voľby je možné hľadať 
stavby, ktorých názov, akcia alebo poradové číslo sa zhodujú so zadaným reťazcom. Hľadaný 
reťazec znakov sa zadáva do políčka nad riadkom tlačidiel. Po zadaní reťazca znakov sa 
hľadanie uskutoční kliknutím na tlačidlo Nájdi alebo stlačením písmena n na klávesnici 
počítača. Po tomto úkone sa okno Hľadanie zavrie a na záložke Zoznam sa farebne zvýrazní 
stavba s hľadaným reťazcom. Hľadanie ďalšej stavby s rovnakým reťazcom sa aktivuje 
kombináciou klávesov CTRL+G. Činnosť Hľadanie môžeme v ktoromkoľvek okamžiku zrušiť 
kliknutím na tlačidlo Návrat alebo stlačením písmena n na klávesnici počítača. 

 



 
 
Ak počítač hľadaný reťazec nenašiel, oznámi to zobrazením textu „Hľadaný záznam som 
nenašiel“ v okne Hľadanie. 

 

 
 

12.1.8 Potvrď 

Činnosť Potvrď sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Potvrď. Tým sa aktivuje zvolená stavba, 
t.j. tá, ktorá je farebne zvýraznená v záložke Zoznam. Touto činnosťou sa automaticky 
aktivujú všetky údaje o priestoroch tejto stavby. 
Poznámka: stavba sa dá aktivovať aj dvojklikom na jej poradové číslo.  
Po aktivácii zvolenej stavby sa aktivujú polia Požiarne úseky – materiály a látky.  

 
 

12.2 Požiarne úseky – materiály a látky 

V tomto menu sa zapisujú a aktualizujú všetky údaje o skladovaných a pomocných látkach, 
horľavých stavebných konštrukciách a iných látkach podľa STN 92 0201-1 v rámci jedného 
požiarneho úseku. Požiarnych úsekov (so svojimi materiálmi a látkami) sa môže zvoliť 
viacero pre jednu stavbu. 

Upozornenie: Voľba Požiarne úseky – materiály a látky je neaktívna, pokiaľ nie je 
aktivovaná žiadna stavba. 

Menu Požiarne úseky – materiály a látky sa zaktivuje kliknutím na voľbu Požiarne 
úseky – materiály a látky v menu Jednopodlažné sklady. Vzhľad obrazovky po aktivácii 



je nasledovný:  

 

 
 
Menu Požiarne úseky – materiály a látky obsahuje dve záložky: Zoznam 

a Vstup dát . 
 

12.2.1 Zoznam 

Záložka Zoznam obsahuje tieto voľby: 

• Oprava 
• Nový 
• Kópia 
• Zrušiť 
• Hľadanie 

• Tlač 
• Návrat 

12.2.1.1 Oprava 

Kliknutím na voľbu Oprava sa aktivuje záložka Vstup dát zvoleného PÚ, t.j. toho, 

ktorého údaje sú v Zozname zvýraznené tmavým pruhom. 

Poznámka: záložka Vstup dát sa aktivuje tiež kliknutím na jej záhlavie s názvom Vstup 
dát.  

12.2.1.2 Nový 

Voľba Nový slúži pre definovanie PÚ v stavbe. Touto voľbou sa aktivuje záložka Vstup 

dát s prázdnymi poliami vstupných hodnôt.  
 

12.2.1.3 Kópia 

Voľba Kópia slúži na vytvorenie nového PÚ s materiálmi a látkami identickými so 

zdrojovým PÚ. Touto voľbou sa aktivuje záložka Vstup dát, v ktorej je možnosť zmeniť 
názov PÚ. Ak názov PÚ ostane bez zmeny, znamená to, že chceme vytvoriť kópiu 
existujúceho PÚ, na čo nás program upozorní oznamom (po kliknutí na tlačidlo Zápis): 
 



 

 
 

12.2.1.4 Zrušiť 

Voľba Zrušiť slúži na úplné zrušenie všetkých údajov o jednom PÚ. Po kliknutí na túto 

voľbu sa užívateľ rozhodne pre jednu z dvoch nasledujúcich možností: 
 

 
 

Kliknutím na voľbu Áno sa zo Zoznamu vymažú všetky dáta zvoleného PÚ. 
 

12.2.1.5 Hľadanie 

Voľbou Hľadanie je možné hľadať požiarne úseky, ktorých názov alebo číslo sa 

zhodujú so zadaným reťazcom. Možné je aj opakované hľadanie reťazca. 
 

12.2.1.6 Tlač 

Voľba Tlač umožňuje jednoducho a priamo vytlačiť zoznam priestorov stavby s ich 

zadanými údajmi. Program najskôr zobrazí súbor určený na tlač spolu s ikonou tlačiarne: 



 

Kliknutím na ikonu tlačiarne sa zobrazí tlačový administrátor: 
 

 
 
A kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa súbor vytlačí. 
 
Poznámka: Zoznam materiálov a látok v PÚ s ich PT dátami sa automaticky 
ukladá do výsledného protokolu a užívateľ nemusí pre toto uloženie vykonať 
žiaden úkon. 
 

12.2.1.7 Návrat 

Voľbou Návrat sa zatvorí menu Priestory.  
 
Poznámka: pri prázdnej zostave záložky Zoznam je aktívna iba voľba Nový. 
 
 



12.2.2 Vstup dát 

Záložka vstup dát je súčasťou voľby Priestorymateriály a látky. Určená je na vstupovanie 

údajov jednotlivých materiálov a látok. Záložka sa aktivuje niektorým z týchto krokov: 

• kliknutím na svoje záhlavie; týmto sa aktivujú dáta materiálov a látok zvolených v 

Zozname (PÚ farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Oprava; týmto sa aktivujú dáta materiálov a látok zvolených v 

Zozname (PÚ farebne zvýrazneného), 

• kliknutím na tlačidlo Nový, čím sa umožní zadávanie dát materiálov a látok nového PÚ 

stavby, 

• kliknutím na tlačidlo Kópia, čím sa umožní vytvorenie kópie zvoleného PÚ (zvolený PÚ 

je ten, ktorý je v Zozname farebne zvýraznený); názov kópie sa musí od pôvodného 

(zdrojového) PÚ líšiť aspoň jedným znakom. 

Aktivovaná záložka Vstup dát má tento vzhľad: 

 

 

12.2.2.1 Nový záznam 

Kliknutím na tlačidlo Nový záznam sa aktivuje nový prázdny riadok pre zápis údajov 
materiálu alebo látky. Do jednotlivých políčok riadka sa zadávajú príslušné údaje 
zodpovedajúce hlavičke príslušného stĺpca (názov, hmotnosť, súčiniteľ As atď.) Pri tomto 
zápise máme dve možnosti. (1) zadať údaje priamo, (2) zadať údaje z databázy hodnôt 
– tabuľka 2 STN 73 0825. Nad hlavičkou tabuľky materiálov a látok je nápoveda, ktorá je 
pomôckou pri rozhodovaní, ktoré materiály a látky sa majú vo výpočtoch uvažovať. 
 

12.2.2.2 Zrušenie záznamu 

Touto voľbou sa zruší aktívne pole, t. j. to, ktoré je zvýraznené modrou farbou. Po 

kliknutí na tlačidlo Zrušenie záznamu sa počítač opýta, či skutočne chceme zrušiť toto 



pole. Až po odpovedi Áno sa pole reálne zruší.  

12.2.2.3 Tabuľkové hodnoty 

Hodnoty polí riadka je možné zadať aj z databázy kliknutím na tlačidlo Vyhľadanie 

v tab. 2 STN 73 0825. Po kliknutí sa otvorí databáza tejto tabuľky: 

 

Obsahom databázy je názov látky, trieda požiarneho nebezpečenstva (tpn) – 0 až 5 
podľa čl. 3 STN 73 0825, druh nebezpečenstva (dn) – max tri hodnoty (skratky sú 
totožné so skratkami uvedenými v tab. 1 STN 73 0825) a položka v tab. 1 STN 73 0825. 
Databáza je usporiadaná abecedne (teda nie podľa skupín a položiek v tab. 1 STN 73 
0825). 

Prenos do tabuľky Vstupu dát je možný kliknutím na tlačidlo O.K. alebo dvojklikom na 
zvolený riadok v databáze. Z databázy sa dá odísť bez zápisu kliknutím na krížik 
v pravom hornom rohu okna. 

12.2.2.1 Zápis, Návrat 

Kliknutím na tlačidlo Zápis alebo Návrat v spodnej časti záložky Vstup dát sa uložia dáta 
o materiáloch a látkach do vstupných dát aktívneho PÚ. Ak sa v zozname materiálov 
vyskytuje riadok s nulovým množstvom, počítač zobrazí otázku: 

 

Po kliknutí na zvolené tlačidlo program vykoná zvolenú operáciu a vráti sa do Zoznamu 
požiarnych úsekov. 

 



12.3 Výpočty 

Po zadefinovaní stavby a požiarneho úseku sa pristúpi k vlastným výpočtom PBS.  

Kompletné menu tejto voľby má nasledovný tvar: 
 

 
 

12.3.1 Požiarne riziko 

Výpočet požiarneho rizika sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Požiarne riziko alebo 
nastavením sa na túto voľbu šípkami a stlačením Enter. (Po zadefinovaní požiarneho 

úseku stačí stlačiť Enter, pretože počítač túto voľbu prednostne nastavil). Prístup do 
tejto voľby je možný až po určení stavby a zadefinovaní požiarneho úseku. Jednotlivé 
veličiny súvisiace s požiarnym rizikom sa postupne zobrazujú v okne výstupného 
protokolu po odklikaní zvolených zadávacích PT veličín v tomto poradí – Ps, As, Bs, ip, Es, 
U, Zs, ie. Program automaticky vyhodnotí povinnosť vybaviť sklad EPS, SHZ a ZOTaSH. 
 
Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

12.3.2 Veľkosť požiarneho úseku 

Táto voľba je prístupná iba po uskutočnení výpočtov požiarneho rizika. V rámci nej sa 
vypočíta Smax. Ak je v sklade možné započítať súčinitele cs, tak zaškrtnutím 
v zaškrtávacom políčku pri príslušnom súčiniteli program prepočíta výslednú dovolenú 
plochu. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

12.3.3 Stavebné konštrukcie 

Táto voľba je prístupná iba po uskutočnení výpočtov požiarneho rizika. V rámci nej sa 
určia požadované požiarne odolnosti požiarnych konštrukcií v závislosti od hodnoty 
indexu ip. 



Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

12.3.4 Únikové cesty 

V tomto bloku sa na základe výsledkov z predchádzajúcich blokov a na základe ďalších 
údajov, resp. priameho zadania všetkých vstupných údajov riešia únikové cesty. Po 
zadaní všetkých vstupných údajov program vypočíta čas evakuácie, dĺžku ÚC a šírku ÚC. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 
výpočtov. 

12.3.5 Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

 
V tomto bloku sa vypočíta celková potreba požiarnej vody a vyhodnotia sa ďalšie údaje 
z oblasti zásobovania vodou na hasenie požiarov podľa  vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. 
z. a STN 92 0400. Potrebné vstupné údaje je možné zadať priamo, alebo sú automaticky 
prevzaté z predchádzajúcich blokov.  

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 

12.3.6 Počet hasiacich prístrojov 

V tejto voľbe sa na základe vstupných údajov zadaných priamo alebo prevzatých 
z predchádzajúcich blokov určí počet a druh hasiacich prístrojov v stavbe. 

Po ukončení všetkých činností sa vytvorí výsledný protokol vo voľbe Tlač výsledkov 

výpočtov. 



 

13 Odstupové a bezpečnostné vzdialenosti 

V tejto voľbe sa počítajú odstupové vzdialenosti podľa teórie sálania tepla uvedenej v 
odborných publikáciách a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných ustanovení 
právnych alebo technických predpisov. Vzhľad hlavného menu je nasledujúci: 
 

 
 
V jednotlivých voľbách si program vždy vyžiada údaje potrebné pre výpočet odstupovej 
alebo bezpečnostnej vzdialenosti a ihneď po zadaní vyráta príslušnú odstupovú 
vzdialenosť. Vzhľad obrazovky je pre viacero prípadov tento: 
 

 



 
 
Dialóg je veľmi jednoduchý. Uvedieme však niekoľko užitočných poznámok:  

1. Výpočet odstupov pre nevýrobné, výrobné a poľnohospodárske stavby ponúka ako 

prvý vstupný údaj e (ekvivalentný čas trvania požiaru), pv (výpočtové požiarne 

zaťaženie) a Tg (pravdepodobná teplota plynov). Zadať sa môže buď e = pv alebo Tg.  
Upozorňujeme však, že výpočet odstupovej vzdialenosti podľa pravdepodobnej teploty 
plynov Tg je postupom charakteristickým pre tzv. „parametrický“ požiar, ktorý sa 

hodnotí podľa pravdepodobného času trvania požiaru   a ktorý má väzbu na určenie 
požiarnych odolností požiarnych konštrukcií podľa rovníc (1) alebo (2) v STN 92 0201-
2. 

2. Pri zadávaní % požiarne otvorených plôch (je vo viacerých voľbách) 

môžeme zadať priamo pomernú veľkosť požiarne otvorených plôch v %, alebo 
môžeme zadať vstupné údaje pre výpočet %, ktoré sa nachádzajú pod poľom Priamo 
zadané % požiarne otv. plôch (POP). Vzhľad tohto okna je nasledujúci: 

 

3. Okrem základnej (priamej) odstupovej vzdialenosti program vo viacerých prípadoch 
počíta aj bočnú odstupovú vzdialenosť podľa čl. 6.1 ATN® 014 a hraničnú vzdialenosť 
podľa čl. 4.3 ATN® 014. Užívateľ si môže pri hraničnej vzdialenosti zvoliť, či ju 
výstupný protokol bude alebo nebude  obsahovať. Podrobnejšie informácie o bočnej 
odstupovej vzdialenosti a hraničnej vzdialenosti sú uvedené v ATN® 014 a na stránke 
www.appo.sk.  

 

4. Pri rátaní odstupovej vzdialenosti od voľných skladov si môžeme zvoliť dva typy 
výpočtov: 
• štandardné riešenia (podľa STN 92 0201-4) a 

• špeciálne riešenia: 
• voľne nasypané látky (podľa publikácie REICHEL, V.: Navrhování požární 

bezpečnosti výrobních objektů, část IV., Česká státní pojišťovna, edícia: 
Zabraňujeme škodám, zv. 27; Praha 1989) 

 

http://www.appo.sk/


 
 

• látky uložené v tvare kvádra (podľa publikácie REICHEL, V.: Navrhování 
požární bezpečnosti staveb III., Česká státní pojišťovna, edícia: Zabraňujeme 
škodám, zv. 13; Praha 1980) 

 

 

Vo väčšine volieb sa odstupová vzdialenosť priamo vyráta na základe zapísaných ďalších 
údajov. V ostatných voľbách sa na obrazovku vypíše odkaz na príslušnú STN alebo iné 
usmernenie pre určenie odstupovej vzdialenosti. Pri všetkých voľbách s výpočtom 
odstupovej vzdialenosti je možné uloženie výstupov výpočtu do súboru alebo jeho 
vytlačenie na tlačiareň. 

 

 

 



Niekoľko charakteristických vzhľadov obrazovky: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

14 Uzavreté sklady horľavých kvapalín 

Toto menu je určené na porovnávanie skutočných a najväčších povolených množstiev 
horľavých kvapalín v uzatvorených skladoch vypočítaných podľa vzorca uvedeného 
v prílohe č. 2 k vyhláške MV SR č. 96/2004 Z. z. Vzhľad hlavného menu je nasledujúci: 

 

 



 

 

15 Servis 

Táto voľba je určená na vykonávanie rôznych servisných činností, ktoré súvisia s dátami 

alebo s nastavením počítača. V tejto voľbe je možné napríklad vytvoriť záložné kópie 

všetkých dát, obnoviť poškodené dáta z kópie, skontrolovať nastavenie fontov v počítači 

a ďalšie. 

Po zvolení tejto voľby sa zobrazia nasledujúce možnosti: 

 

V ďalšom texte popíšeme jednotlivé voľby. 

 

 

15.1 Kópie 

Táto voľba je určená na rôzne servisné činností s dátami. Po jej zvolení sa zobrazí 

nasledujúce menu: 

 

 

15.1.1 Vytvorenie záložnej kópie 

Táto voľba je určená na vytvorenie záložnej bezpečnostnej kópie Vašich dát. Pre 

vytvorenie kópie určíme skupiny dát, ktoré chceme kopírovať (archivovať) a určíme 

miesto, kam sa majú vybrané dáta skopírovať. Parametre pre vykonanie kópie dát 

zadáme v nasledujúcom okne: 



 

Ak ponecháme „Štandardné umiestnenie“, tak sa dáta skopírujú do vymedzeného 

adresára v oblasti, kde sú aj „živé dáta“ programu PBS. Ak chceme vytvoriť 

bezpečnostnú kópiu dát (pre prípadnú potrebu obnovy dát po technickej poruche disku 

Vášho počítača), tak je vhodné určiť iný adresár a určiť alebo vybrať vhodné miesto 

napr. na USB kľúči alebo na inom dátovom priestore, ktorý je dostupný z Vášho počítača. 

 

 

15.1.2 Obnova súborov z kópie 

Táto voľba je určená na obnovu poškodených dát. Obnovu je možné vykonať iba za celé 

skupiny údajov podobne, ako pri vytváraní kópií. Parametre pre obnovu dát zadáme 

v nasledujúcom okne: 



 

Ak ponecháme „Štandardné umiestnenie“, tak sa dáta obnovia z vymedzeného adresára 

v oblasti, kde sú aj „živé dáta“ programu PBS. Ak chceme dáta obnoviť z iného úložiska, 

tak zvolíme voľbu „Iný adresár“ a zadáme alebo vyberieme priečinok, do ktorého sme 

predtým vytvorili bezpečnostnú zálohu dát (napr. na USB kľúči). 

15.1.3 Vytvorenie nových indexov 

Táto voľba je určená na technickú obnovu pomocných súborov, ktoré zabezpečujú 

prístup k dátam v správnom poradí. Túto servisnú službu je možné spustiť kedykoľvek – 

nemá žiaden negatívny vplyv na spracovanie alebo kvalitu dát. Jej spustenie je však 

odporúčané, ak sa pri výpočtoch prejaví nejaká technická chyba v dátach (pozri kapitolu 

6.10). 

15.1.4 Oprava hlavičiek súborov 

Táto voľba je určená na technickú obnovu hlavičiek súborov, ktoré zabezpečujú 

čitateľnosť dát. Túto servisnú službu je možné spustiť kedykoľvek – nemá žiaden 

negatívny vplyv na spracovanie alebo kvalitu dát. Jej spustenie je však odporúčané, ak 

sa pri výpočtoch prejaví nejaká technická chyba v dátach (pozri kapitolu 6.10). 



  

15.2 Export dát 

Táto voľba je určená na vytvorenie XML súboru s údajmi vybratej stavby. Program sám 

označí stavbu, v ktorej sme robili výpočty. Ak sme už niekedy robili z danej stavby export 

do XML, tak program ponúkne pre export rovnaké meno súboru.  

Po zvolení voľby „Export dát“ sa zobrazí nasledujúce okno: 

 

Po zadaní potrebných údajov a stlačení klávesu „Export“ sa vytvorí XML súbor s dátami 

vybranej stavby v štruktúre popísanej v samostatnom dokumente. 



 

15.3 Import dát 

Táto voľba je určená na import údajov stavieb z XML súboru, ktorý vznikol exportom 

v programe PBS alebo exportom v niektorom programe systému BIM (napr. Revit). Po 

zvolení tejto voľby a zobrazí nasledujúce okno: 

 

Meno súboru, z ktorého treba dáta importovať, môžeme zapísať priamo, alebo ho 

môžeme nájsť po stlačení tlačidla s lupou.  

Tlačidlo „Náhľad“ slúži na prezretie si obsahu súboru pred jeho importom. Obsah súboru 

sa zobrazí v nasledujúcom okne: 

 

Tlačidlo „Ďalej“ slúži na pokračovanie v spracovaní vstupného XML súboru. Po jeho 

stlačení program zanalyzuje obsah vstupného súboru a pokúsi sa nájsť medzi 

existujúcimi stavbami objekt, ktorý zodpovedá importovaným dátam. Ak taký nájde, 

navrhne zapísať dáta do tohto objektu, inak navrhne vytvoriť nový objekt (stavbu). 

Následne sa zobrazí nasledujúce okno: 



 

Existujúci objekt môžeme tiež určiť manuálne stlačením tlačidla s lupou a vybratím zo 

zoznamu stavieb. 

Ak zvolíme voľbu „Zapísať do nového objektu“, tak program ponúkne nejmenšie voľné 

číslo objektu. 

Tlačidlo „Náhľad“ slúži aj tu na prezretie si obsahu súboru pred jeho importom. 

Tlačidlo „Porovnanie“ slúži na vytvorenie protokolu rozdielov v údajoch z existujúceho 

objektu a z importovaného súboru. Príklad protokolu rozdielov je v nasledujúcom okne: 

 

Tlačidlo „Import“ slúži na vlastné vykonanie importu údajov. Po jeho stlačení sa údaje 

vybraného existujúceho objektu (stavby) vymažú a nahradia sa údajmi zo vstupného 

XML súboru. 

 

 

 



 

15.4 Nástroje 

Táto voľba je určená pre IT servis na kontrolu správnosti nainštalovania fontov prípadne 

na vynútenú reinštaláciu programu. 

 

15.5 Práca s celkovým protokolom 

Táto voľba umožňuje prístup k dátam celkového protokolu aj bez nutnosti vykonať znova 

niektorý výpočet. Jednotlivé voľby umožňujú vytlačiť celkový protokol, prezrieť ho alebo 

ho editovať prípadne exportovať celkový protokol. Jednotlivé voľby sú identické voľbám 

pri tlači protokolu po ľubovoľnom výpočte (pozri kapitola 6.8). 

 

15.6 *** Vzdialená podpora *** 

Táto voľba je určená na spustenie podporného programu, ktorý umožní servisnému 

pracovníkovi vykonať zásah vo Vašom počítači na diaľku (bez nutnosti fyzickej 

prítomnosti).  

Spustenie tejto voľby má zmysel vtedy, ak ste telefonicky dohodnutí so servisným 

pracovníkom, že Váš problém bude riešiť v režime diaľkovej správy a že je technicky 

pripravený na takúto servisnú činnosť. Vtedy zvolíte túto voľbu a počkáte, až sa objaví 

okno: 

 

Objavenie sa okna môže trvať 30-120 sekúnd. Po jeho zobrazení nadiktujete servisnému 

pracovníkovi údaje „Vaše ID“ a „Heslo“. Tieto údaje mu umožnia priamo sa napojiť na 

Váš počítač a priamo v ňom riešiť Váš problém s tým, že obaja vidíte všetky jeho úkony. 

Zobrazené údaje sú pri každom spustení iné, takže nehrozí, že by sa servisný technik 



mohol na ich základe v budúcnosti pripojiť na Váš počítač bez Vášho vedomia. (viac sa 

o technickej stránke tejto služby môžete dozvedieť na stránke www.teamviewer.sk) 

Tento podporný program je tiež možné spustiť priamo z pracovnej plochy programu PBS 

stlačením ikony  

 

 

15.7 Parametre 

Táto voľba je určená na aktualizáciu parametrov programu, ktorými sa určuje, kde 

program nájde dáta, určia sa niektoré parametre potrebné pre správne zobrazenie okien 

a rôzne iné nastavenia. Ak nie ste si istí, čo zmena niektorého parametra vyvolá, radšej 

sa pred zmenou poraďte s konzultantom pre program PBS. Vzhľad obrazovky je 

nasledovný: 

 

Jednotlivé stĺpce obsahujú tieto informácie: 

Parameter:  je interné technické označenie daného parametra 

Obsah parametra: je stručný verbálny popis obsahu daného parametra 

Typ:   označuje, či hodnota parametra je číslo (N) alebo znaky (C) 

L:   je dĺžka parametra – počet významných znakov; ak je 0, tak je 

dĺžka  

   parametra určená počtom zapísaných znakov v hodnote parametra 

Hodnota:  je vlastná hodnota parametra  

 

V nasledujúcom texte sú popísané detailnejšie významy a možné hodnoty jednotlivých 

parametrov. 

 Cesta pre distribuované dáta 

http://www.teamviewer.sk/


Hodnota tohto parametra určuje adresár, v ktorom sú zapísané distribuované dáta. Tieto 

dáta tam zapíše inštalačný program 

 Cesta pre dáta BPS 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, v ktorom sú vytvorené a budú sa vytvárať 

ďalšie vlastné údaje programu PBS – súpis stavieb, priestorov, požiarnych úsekov, 

informácie o otvoroch, PN, PS, ... 

 Cesta pre tabuľky a iné číselníky 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, v ktorom sú vytvorené údaje rôznych tabuliek 

a číselníkov, s ktorými program PBS pracuje. 

 Cesta pre tlačové zostavy 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, do ktorého sa budú vytvárať tlačové zostavy – 

celkový protokol (primárne súbor PROTOKOL.TXT)  

 Cesta pre export TXT súborov 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, do ktorého sa štandardne budú vytvárať 

exporty celkového protokolu do textových súborov (súbory s príponou TXT) 

 Cesta pre export RTF súborov 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, do ktorého sa štandardne budú vytvárať 

exporty celkového protokolu do RTF súborov (súbory s príponou RTF = Rich Text File) 

 Cesta pre pracovné súbory 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, do ktorého sa budú vytvárať všetky pracovné 

súbory potrebné pre prácu programu. Po skončení činnosti v programe dáta v tomto 

adresári nie sú potrebné a môžu sa vymazať. 

 Cesta pre dáta DOS verzie 

Hodnota tohto parametra určuje adresár, v ktorom sú uložené všetky dáta z DOS verzie 

programu. Túto informáciu program využije pri importe údajov o priestoroch z DOS 

verzie. 

 Koeficient zväčšenia formulárov 

Hodnota 1 je základná veľkosť okien. Koeficient zväčšenia je číslo väčšie ako 1. Ako 

oddeľovač celých a desatinných miest sa musí použiť bodka! Porovnanie veľkostí okien 

s hodnotami  1 a 1.5 je nasledujúce: 

 



     

 

 Typ záhlavia: =STD, „S“=skratka, „N“=nič 

Hodnota  tohto parametra určí, čo sa bude vypisovať v hlavičke okien jednotlivých 

výpočtov. Povolené hodnoty majú tento význam: 

medzera – záhlavie bude „štandardné“, t.j. bude obsahovať celý názov typu stavby 

(Nevýrobné stavby, Výrobné stavby, ...)  a za ním označenie pozostávajúce z akcie, 

stavby a požiarneho úseku. 

„S“ – záhlavie bude obsahovať skratku názvu typu stavby (NS, VS, ...)  a za ňou 

označenie pozostávajúce z akcie, stavby a požiarneho úseku. 

„N“ – záhlavie bude obsahovať iba označenie pozostávajúce z akcie, stavby a požiarneho 

úseku. 

 

 Čas (s) trvania oznamu o exporte pri tlačiach 

Týmto parametrom sa stanoví čas (v sekundách), počas ktorého sa zobrazuje oznam 

o exporte súborov pri tlači výsledkov. Ak je hodnota parametra <=0, tak sa použije 

štandardný čas (3 sekundy). Maximálna zadateľná hodnota je 99999, čo predstavuje 27 

hodín 46 minút a 39 sekúnd. Typická hodnota je 2 – 5 sek. 

 

 Automatické pridanie tlačového súboru do hromadného protokolu 

Ak má tento parameter hodnotu „A“, tak sa pri zobrazení okna pre tlač výsledkov 

čiastkového výpočtu automaticky pridá čiastkový protokol do celkového. Pri akejkoľvek 

inej hodnote parametra sa čiastkový protokol do celkového automaticky nepridá a je 

možné ho doň pridať manuálne stlačením tlačidla „Pridanie výsledku k celkovému 

protokolu“.  

 

 Meno exportného súboru *.RTF pre Word 

Týmto parametrom sa môže nastaviť meno exportného súboru typu RTF. Tento súbor sa 

v takom prípade vytvorí do adresára pre export RTF súborov so zadaným menom. Ak 



parameter nie je uvedený (t.j. jeho hodnota obsahuje iba medzery), tak si program pri 

exporte do RTF vyžiada výber alebo určenie mena výstupného súboru. 

  

 Nastavenie NUMLOCK (A/N/ ) 

Týmto parametrom sa určí, či program pri svojom štarte prepne klávesnicu do režimu 

„Numeric“. Jednotlivé povolené hodnoty majú tento význam: 

A - režim „Numeric Lock“ sa pri štarte programu zapne 

N - režim „Numeric Lock“ sa pri štarte programu vypne 

medzera – režim „Numeric Lock“ sa pri štarte programu ponechá bez zmeny 

 

 Nastavenie CAPS LOCK (A/N/ ) 

Týmto parametrom sa určí, či program pri svojom štarte prepne klávesnicu do režimu 

„Caps Lock“ (veľké písmená). Jednotlivé povolené hodnoty majú tento význam: 

A - režim „Caps Lock“ sa pri štarte programu zapne 

N - režim „Caps Lock“ sa pri štarte programu vypne 

medzera – režim „Caps Lock“ sa pri štarte programu ponechá bez zmeny 

 

 Nastavenie INS/OVR (I/O/ ) 

Týmto parametrom sa určí, či program pri svojom štarte nastaví režim Insert / Overwrite 

(vkladania / prepisu). Jednotlivé povolené hodnoty majú tento význam: 

I - režim vkladania sa pri štarte programu nastaví na „Insert“ (vkladanie) 

O - režim vkladania sa pri štarte programu nastaví na overwrite (prepis) 

medzera – režim vkladania sa pri štarte programu ponechá bez zmeny 

 

15.8 Údržba dát 

Táto voľba je určená výhradne pre technické servisné činnosti technika, ktorý je 

dostatočne oboznámený a skúsený v práci s databázou VFP. Nekvalifikovaná činnosť 

v tomto režime môže znehodnotiť Vaše dáta. 

 

 



16 Prevádzkové informácie pre IT 
pracovníkov 

Program PBS je napísaný v prostredí VFP (Microsoft Visual FoxPro), je teda štandardnou 

32 bitovou aplikáciou. Využíva iba vlastný dátový stroj pre prácu s tabuľkami, ktoré sú 

realizované ako samostatné súbory v štandardnom súborovom systéme prostredia 

Microsoft Windows. Dáta a programy teda môžu byť uložené na vlastnom disku PC s MS 

Windows, alebo na ľubovoľnom type servera, ktorý prostrediu MS Windows poskytuje 

súborové služby. Pre prevádzku programu PBS sa nevyžaduje žiadna inštalácia ani zápis 

do registrov MS Windows. Program je možné prevádzkovať v ľubovoľnej verzii MS 

Windows od Windows XP a vyššie. 

Program PBS využíva štandardné fonty ale využíva aj niektoré vlastné, ktoré sú súčasťou 

inštalácie a pri štarte sa realizuje „letmá“(dočasná) inštalácia fontov. Tá ale v niektorých 

prípadoch nemusí byť vzhľadom na bezpečnostné nastavenia povolená. Vtedy je 

potrebné realizovať postup podľa podkapitoly „Chybná diakritika“. 

Ďalšou skupinou prevádzkových problémov býva veľkosť písmen a objektov, ktoré pri 

nastavených veľkých rozlíšeniach monitora môžu byť veľmi malé a nečitateľné. Vtedy je 

potrebné realizovať postup podľa podkapitoly „Malé písmenká“. 

Samostatnou problematikou sú tlačové výstupy a ich prepojenie s dokumentami 

v programe Word. Tejto problematike sa venuje podkapitola „Filozofia tlačových 

výstupov“. 

Ak sa nepodarí prevádzkové problémy vyriešiť na základe informácii v tejto kapitole, 

preverte aj aktuálne prevádzkové informácie na webe (www.compeko.sk/pbs) v sekcii 

„Prevádzkové informácie pre IT správcov“ alebo kontaktujte autora programu mailom 

alebo telefonicky. 

http://www.compeko.sk/pbs


 

16.1 Chybná diakritika 

V novej inštalácii Win10 zrejme nebola správne nastavená kódová stránka pre non-

UNICODE aplikácie (VFP, v ktorom je napísaný program PBS je non-UNICODE program). 

Správne pre oblasť Slovenska by mala byť nastavená na kód 1250 alebo Slovensko 

Správne nastavenie treba spraviť v nastaveniach v ovládacom paneli: 

• Najprv treba otvoriť ovládací panel (ten na rozdiel od predchádzajúcich verzií 

Windows nenájdete hľadaním, ktoré skrýva, čo sa len dá, ale po otvorení 

súborového prehliadača (Explorer) musíte zapísať „Ovládací panel“ resp „Všetky 

položky ovládacieho panela“. Inak sa k nemu dostanete iba veľmi ťažko. 

• Ak ste sa dostali až sem, zvolíte voľbu „Oblasť“ 

• Potom otvoríte kartu „Správa“ (Administrator) 

• Tam nájdete „Jazyky pre programy bez podpory kódovania UNICODE“ – Zmeňte 

tento jazyk na „Slovenčina (Slovensko)“ 

Príklad, ako sa k danému nastaveniu dostanete (v rôznych verziách Windows sa detaily 

môžu líšiť): 

 

 

... ak toto nepomohlo ... 

Zrejme je obmedzená „letmá“ inštalácia fontov, ktorú pri štarte program PBS realizuje 

(resp. odošle inštrukciu na inštaláciu potrebných fontov) 

Ak je to tento prípad, tak pomôže „tvrdá“ inštalácia fontov, ktoré nájdete v adresári 

...\PBS\WPRG\*.ttf alebo ich môžete stiahnuť a nainštalovať zo samostatnej voľby 

„Fonty“ na webovej stránke PBS. 



Po spustení sa samorozbaľovací program opýta na adresár, kam má fonty rozbaliť a 

následne je potrebné ich z daného adresára manuálne všetky nainštalovať (pod 

adminstrátorským kontom) 

 

 

Kontrola nainštalovania fontov 

Kontrola správnosti nainštalovania fontov pre zobrazovanie aj pre tlač sa dá spraviť 

priamo v programe PBS vo voľbe 

            Servis / Nástroje / Test nainštalovania fontov 

Jednotlivé voľby zobrazia kontrolný text v danom fonte v rôznych rezoch. 

 



Tlačidlo „Test tlačových výstupov“ vytvorí kontrolný tlačový výstup, ktorý by mal vyzerať 

približne takto: 

 

 

 



16.2 Malé písmenká 

Tento typ problému predstavuje skutočnosť, keď sa program riadne naštartuje aj riadne 

funguje, ale písmenká v jednotlivých formulároch sú príliš malé a ťažko sa čítajú. Tento 

typ problému vzniká hlavne pri aktivovaných veľkých rozlíšeniach monitora bez ďalšej 

korekcie zobrazovania objektov (napríklad bežný monitor s rozlíšením 1920 x 1080 a pri 

ponechaní kvocientu zväčšenia objektov na hodnote 100%). 

Čo sa s tým dá robiť? 

Pre vyriešenie je viacero alternatív: 

• Zmena rozlíšenia na také, ktoré zodpovedá štandardnému rozlíšeniu pre rozmery 

monitora 

• Použitie možností, ktoré ponúka prostredie Windows na riešenie „problému DPI“ 

• Zväčšenie vybraných objektov PBS prostriedkami programu PBS 

 

Zmena rozlíšenia na také, ktoré zodpovedá štandardnému 

rozlíšeniu pre rozmery monitora 

 

Všeobecne sa za štandardnú hustotu zobrazenia na monitore považuje hustota 96 DPI 

(Dots Per Inch). Teda pre optimálne určenie rozlíšenia budeme vychádzať zo skutočného 

rozmeru zobrazovacej plochy. Výšku a šírku (v palcoch) vynásobíme číslom 96 a zvolíme 

rozlíšenie najbližšie k vypočítaným hodnotám. 

Príklad: 

Ak máme monitor s veľkosťou zobrazovacej plochy 50cm x29cm, tak nájdeme optimálny 

počet bodov  

pre šírku: (50 / 2,54) * 96 = 19,68 * 96 = 1889   

pre výšku: (29 / 2,54) * 96 = 11,41 * 96 = 1095 

Vhodným rozlíšením pre takýto monitor by bolo napr. 1920 x 1080 

 

Použitie možností, ktoré ponúka prostredie Windows na riešenie 

„problému DPI“ 

 

• V nastaveniach Windows sa dá nájsť zväčšenie všetkých objektov (Tento postup 

sa niekedy nazýva virtualizácia DPI) 

• Zväčšenie sa týka všetkých objektov okrem procesov, ktoré sú označené ako 

DPIAware (sami si riešia virtualizáciu DPI – nastavuje sa vo vlastnostiach 

štartovacej ikony) 

• Detailný postup nájdenia príslušného nastavenia vo Windows je v príslušnej 

prezentácii na webe (www.compeko.sk/pbs  

Týmto postupom sa zväčšia skutočne všetky objekty Windows vrátane tlačových 

výstupov. To ale spôsobí, že pri zväčšeniach väčších ako 125% sa stávajú tlačové 

výstupy tlačené priamo z aplikačného programu nepoužiteľné, nakoľko im „zmizne“ kus 

http://www.compeko.sk/pbs


pravej časti. Aj preto program PBS rieši tlačové výstupy prevažne ako ponuku textov do 

iných programov napr. Word (Word si rieši virtualizáciu DPI samostatne, preto nebýva 

ovplyvnený uvedeným nastavením vo Windows). 

 

Zväčšenie vybraných objektov PBS prostriedkami programu PBS 

 

Ak z rôznych dôvodov nie je možné nastaviť potrebné zväčšenie objektov na požadovanú 

hodnotu priamo vo Windows (napr. pre požiadavky niektorých programov typu CAD 

a pod), je možné zväčšenie vybraných objektov nastaviť priamo v programe PBS. 

Nastavením násobiteľa pre zväčšenie (v parametroch programu) sa zväčšia iba 

formuláre.  

 

Týmto parametrom sa zadá kvocient (násobiteľ) pre zväčšenie všetkých objektov 

formulárov. Ak má hodnotu 1.00, tak sú všetky objekty formulárov zobrazené v pôvodnej 

definovanej hodnote, ktorá je optimalizovaná pre zobrazenie 1280 x 1024 pixelov. Pri 

nastavení vyššej hustoty zobrazenia (napr. 1920 x 1080) sa objekty na tom istom 

monitore javia menšie. Týmto parametrom je možné v takom prípade nastaviť kvocient, 

ktorým sa všetky objekty úmerne zväčšia (v uvedenom prípade pri použití hodnoty 1.50 

budú objekty zobrazované približne v rovnakej veľkosti ako pri menšej hustote). 

Veľkosť hlavného menu je riadená nastavením veľkosti písma pre MENU vo windows, tú 

nie je možné riadiť z vnútra programu. 



16.3 Filozofia tvorby tlačových 
výstupov 

Program PBS rieši tvorbu tlačových výstupov postupným pridávaním čiastkových 

protokolov do „hromadného protokolu“, ktorý sa ako prázdny zakladá pri spustení 

programu. Čiastkové protokoly vznikajú pri jednotlivých krokoch výpočtu (napr. požiarne 

riziko, Únikové cesty, Stavebné konštrukcie, ...). 

Následne program umožňuje pracovať s hromadným protokolom takto: 

• Jeho prezeranie 

• Jeho editáciu 

• Export do textového súboru (bez formátovania) 

• Export do RTF súboru (s formátovacími informáciami) 

• Priame spustenie programu WORD na editáciu vytvoreného RTF súboru 

Tieto funkcie sú k dispozícii ihneď po vytvorení každého čiastkového protokolu alebo aj 

samostatne vo voľbe  Servis / Práca s celkovým protokolom 

Základný princíp filozofie tvorby tlačových výstupov je zobrazený v nasledujúcej schéme: 

 

 

 

 



Čiastkový protokol sa vytvára postupne pri každom type výpočtu a zobrazuje sa 

v spodnej časti formulára pre daný výpočet: 

 

Po ukončení výpočtu je možné pracovať s pripraveným čiastkovým aj celkovým 

protokolom: 

 



Ak použijeme Export do súboru RTF pre WORD, tak priamo sa zobrazí celkový protokol 

vo Worde, kde tento výstup môžeme upraviť a priamo použiť v technickej správe: 

 

Ak potrebujeme zvýšiť hustotu písma, tak to vo Worde môžeme dosiahnuť zmenšením 

medziznakových medzier napr. takto: 

 

 


