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Zmeny v európskej legislatíve týkajúce sa funkčnej odolnosti 
káblových trás v požiari a príklady riešení 

Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s.r.o., Pezinok  

Protipožiarna bezpečnosť káblových rozvodov určuje na Slovensku vyhláška Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. v znení  jej novely 225/2012 Z. z.. Najviac 
používanou technickou normou na návrh, realizáciu a kontrolu elektrických inštalácií vo 
vzťahu k PBS je STN 92 0203 a STN 92 0205. Pri návrhu protipožiarnej bezpečnosti 
káblových rozvodov uvažujeme s nasledujúcimi prípadmi:  

 príspevok elektrických rozvodov k rozvoju požiaru (šírenie plameňa, tvorba tepla, 
dymu, splodín horenia) 

 správanie sa káblových rozvodov z hľadiska ich schopností odolávať požiaru 
v požadovanom čase (funkčná odolnosť v požiari) 

Od spracovania a vydania STN 92 0205: 2006, sa v mnohých skúškach potvrdilo, že na 
splnenie požiadavky zabezpečenia TDEE nestačí len stanoviť požiadavku na kábel, ale treba 
uvažovať aj o systéme na uloženie kábla a o konkrétnom spôsobe jeho uloženia aj vzhľadom 
na stavebné konštrukcie. STN 92 0205 obsahuje aj požiadavky na skúšanie optických káblov 
na účel PBS, pretože definícia termínu „TDEE“ podľa STN 92 0203 obsahuje aj zabezpečenie 
ovládania a signalizácie na zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru. Ovládanie a 
signalizácia sa dnes v mnohých prípadoch realizuje na optickej platforme. 

Nasledujúci príspevok je rozdelený do viacerých častí, takto: 

1) Požiadavky národnej legislatívy na elektrické inštalácie – Vyhláška Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. 

2) Novela vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. z roku 
2012 vydaná pod č. 225/2012 Z. z. 

3) Revízia normy STN 92 0205: 2014 

4) Popis technických riešení OBO Bettermann 

1) PODĽA §2 VYHLÁŠKY MV SR č. 94/2004 Z. z. MUSÍ PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA STAVBY OBSAHOVAŤ NAJMÄ: 

a) členenie stavby na požiarne úseky, 
b) určenie požiarneho rizika, 
c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 
e) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
f) určenie odstupových vzdialeností, 
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g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
h) určenie zariadení na zásah. 

Konkrétne pre elektrotechnikov, zhotoviteľov stavieb alebo projektantov sú z elektrického 
hľadiska dôležité najmä body a, d, e, g, h. Obzvlášť dôležité sú požiadavky na únikové 
cesty a evakuáciu, ktoré nachádzame v piatej časti vyhlášky. Paragraf 51 popisuje 
jednotlivé druhy únikových ciest nasledovne: 

(1) Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, 
ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného 
požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. 

(2) Únikové cesty sa podľa stupňa ochrany, ktorú poskytujú unikajúcim osobám, 
členia:  

a) na nechránené, 
b) na čiastočne chránené, 
c) na chránené. 

Pre jednotlivé únikové cesty platia tieto požiadavky, na ktoré nesmie žiaden z projektantov 
pri svojom návrhu zabudnúť: 

§ 73 Osvetlenie únikových ciest 

(1)  Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo 
umelým svetlom. 

(2)  Chránené únikové cesty a čiastočne chránené únikové cesty, nechránené únikové 
cesty alebo náhradné únikové možnosti, ktoré slúžia na únik viac ako 50 osôb, musia 
byť vybavené núdzovým osvetlením. 

(3)  Všetky únikové cesty z lôžkovej časti stavby zdravotníckeho zariadenia musia byť 
osvetlené umelým svetlom. 

(4)  Únikové cesty z požiarneho úseku, v ktorom sú osoby neschopné samostatného 
pohybu, musia byť osvetlené umelým svetlom až po východ na voľné priestranstvo. 

§ 74 Označenie únikových ciest 

(1)  Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer 
úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. 

(2)  Smer úniku musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla 

a)  na chránenej únikovej ceste typu B a na chránenej únikovej ceste typu C, 

b)  na únikových cestách v stavbe určenej na ubytovanie,  

c) na únikových cestách zo zhromažďovacieho priestoru a z lôžkovej časti 
zdravotníckeho zariadenia. 
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(3)  V únikových cestách uvedených v odseku 2 písm. a) a b), určených na evakuáciu 
najviac 25 osôb možno zariadenie s vlastným zdrojom svetla nahradiť značkami so 
svetielkujúcimi farbami. 

§ 75 

(1)  V chránenej únikovej ceste nesmú byť umiestnené  

a)  voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky, 

b) voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov 
zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov, 

c)  voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov  
zabezpečujúcich jej prevádzku, 

d)  voľne vedené dymovody, 

e)  voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary, 

f)  rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok, 

g)  predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69. 

§ 88  Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 

(1)  Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená aj stavba 

a)  určená na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktorá má konštrukčný celok zmiešaný 
alebo horľavý, 

b)  určená na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý, 

c)  zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou,  

d)  v ktorej je zhromažďovací priestor pre viac ako 200 osôb, 

e)  v ktorej sa v podzemných podlažiach zdržuje viac ako 20 osôb. 

(2)  Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavený požiarny úsek, v 
ktorom je hromadná garáž pre viac ako 50 motorových vozidiel. 

(3)  Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie možno nahradiť stabilným hasiacim 
zariadením len vtedy, ak z tejto vyhlášky alebo z iného právneho predpisu nevyplýva 
povinnosť vybaviť požiarny úsek elektrickou požiarnou signalizáciou, ako aj 
stabilným hasiacim zariadením. 

§ 90  Domáci rozhlas 

(1)  Domácim rozhlasom musia byť vybavené stavby,  

a)  v ktorých sú zhromažďovacie priestory, 

b)  uvedené v § 88 ods.1, 

c)  v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb, 
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d)  v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie. 

(2)  Zariadenia domáceho rozhlasu musia byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a 
zreteľnú počuteľnosť. 

(3)  Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnosť osôb s poruchou 
sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajších 
zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na svetelnú signalizáciu požiaru. 

§ 91 Dodávka elektrickej energie 

(1)  Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú 
trvalú dodávku elektrickej energie podľa 1. stupňa. Elektrické rozvody pre elektrické 
zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia byť vedené káblami, ktoré 
majú ustanovené vlastnosti podľa prílohy č. 14 písm. A. 

(2)  V požiarnych úsekoch, v ktorých sa nachádzajú priestory uvedené v prílohe č. 14 
písm. B, musia byť vedené elektrické rozvody káblami, ktoré majú ustanovené 
vlastnosti. 

2)  NOVELA VYHLÁŠKY MV SR č. 94/2004 Z. z. 

Z hľadiska káblových rozvodov a elektrických zariadení sú v novele vyhlášky nasledovné 
zásadné zmeny: 

 zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie sú požiarnymi zariadeniami 

 trasy káblov podľa STN 92 0205 a elektrické rozvádzače podľa STN 92 0206 pre 
trvalú dodávku elektrickej energie sú požiarnymi konštrukciami 

  správna realizácia zariadení pre trvalú dodávku elektrickej energie bude musieť byť 
preukázaná zhotoviteľom požiarnych konštrukcií tzv. Osvedčením požiarnej 
konštrukcie. 

3)  REVÍZIA STN 92 0205: 2014 

STN 92 0205 bola pôvodne spracovaná ako skúšobná norma pre skúšanie elektrických 
káblových systémov s funkčnou odolnosťou v požiari. Od roku 2006, kedy bola prvý krát 
vydaná, prešla troma zmenami a troma revíziami z dôvodu dynamického vývoja v tejto 
oblasti. Súčasná revízia obsahuje najnovšie poznatky a je doplnená o rôzne aplikácie 
výsledkov skúšok. Rozširuje možnosti klasifikácie káblov pri rôznych spôsoboch uloženia 
káblov. Okrem elektrických káblov do 1 kV obsahuje aj možnosti skúšania a klasifikácie 
optických káblov a klasifikáciu uloženia káblov s napätím nad 1 kV uložených 
v inštalačnom káblovom kanáli. Z dôvodov týchto zmien sa pristúpilo aj k úprave názvu a 
predmetu normy. Názov revidovanej normy je STN 92 0205: 2014 Správanie sa 
stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových 
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systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok. Celkove došlo k 
týmto úpravám v jej obsahu: 

 úprava názvu a predmetu normy; 

 nové členenie textu normy; 

 nová kapitola Obsah; 

 nová kapitola Úvod; 

 nová kapitola 2 Termíny a definície; 

 nová kapitola 3 Typy káblových systémov; 

 doplnenie požiadaviek na doplnkové symboly pre zaradenie do tried funkčnej 
odolnosti; 

 nová tabuľka vzťahov medzi triedami funkčnej odolnosti; 

 doplnenie požiadaviek na skúšanie optických káblových výrobkov v kapitole 6; 

 doplnenie klasifikácie káblov s napätím nad 1 kV; 

 doplnenie kapitoly 7 Priama aplikácia výsledkov skúšky; 

 doplnenie obrázkovej časti; 

 nová Príloha B (normatívna) 

Ako príklad doplnkov a zmien uvediem zaujímavé doplnenie aplikačných možností 
vedenia krás káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie v prílohe B. Pri praktickej 
montáži nosných konštrukcií káblových systémov dochádza k prípadom, ktoré sa 
vyskytujú v súvislosti s ukončovaním trás káblov v miestach, kde majú byť inštalované 
elektrické zariadenia napájané týmito káblovými systémami. Niektoré prípady sú 
charakterizované takými technickými prekážkami, že nie je možné dodržať v mieste 
inštalácie daného elektrického zariadenia alebo v určitej vzdialenosti od neho, požiadavky 
na káblové systémy uvedené v tejto norme. V tejto prílohe sú uvedené požiadavky na 
montáž pri ukončovaní trás káblov, ktoré je potrebné dodržať v rámci rozšírenej aplikácie 
výsledkov skúšok, pokiaľ nie je možné dodržať požiadavky priamej aplikácie. 

4)  SPÔSOBY VEDENIA TRÁS KÁBLOV 

Trasy káblov sa realizujú niekoľkými spôsobmi, ktoré spĺňajú požiadavky podľa STN 92 
0203. Existujú dva prístupy k riešeniu požiadaviek:  

a) realizácia trás káblov pomocou káblových systémov podľa STN 92 0205; 

b) realizácia trás káblov v špecifických podmienkach.  
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Typy káblových systémov 

Trasy káblov na TDEE, ktoré sa realizujú pomocou káblových systémov podľa STN 92 
0205, spĺňajú požiadavku funkčnej odolnosti v požiari. Funkčná odolnosť káblového 
systému pri požiari, ktorú ďalej budeme označovať ako „funkčná odolnosť“, je schopnosť 
káblového systému odolávať podmienkam požiaru v stanovenom čase bez straty jeho 
funkcie pri rôznych spôsoboch zabudovania do stavby. Tieto káblové systémy sa podľa 
STN 92 0205 rozdeľujú na:  

a) nechránené pred priamym účinkom požiaru; 

b) chránené pred priamym účinkom požiaru; 

c) normové; 

d) nenormové.  

Chráneným káblovým systémom je uloženie káblových výrobkov do inštalačného 
káblového kanála alebo šachty, alebo uloženie káblových výrobkov a výrobkov na spájanie 
káblov do stavebnej konštrukcie. Nechráneným káblovým systémom je uloženie káblových 
výrobkov do káblových žľabov, káblových roštov alebo káblových príchytiek. Nechránené 
káblové systémy označujeme ako káblové systémy s integrovaným zachovaním funkčnej 
odolnosti, pretože ich schopnosť odolávať požiaru je založená len na ich vlastnej 
konštrukčnej ochrane. Normové nosné konštrukcie, sú všetky konštrukcie na uloženie 
káblov, ktoré sú v súlade s požiadavkami STN 92 0205 a nenormové nosné konštrukcie sú 
všetky nosné konštrukcie, ktoré sa líšia od normovej nosnej konštrukcie napríklad:  

a) druhom materiálu, alebo 

b) geometrickými rozmermi (hrúbka, šírka, vzdialenosti uchytenia do stavebnej 
konštrukcie, a pod.), alebo  

c) dovoleným mechanickým zaťažením, alebo  

d) inými parametrami stanovenými v STN 92 0205. 

Všeobecné požiadavky na vedenie trás káblov 

Elektrické rozvody na TDEE sa musia navrhnúť a zhotoviť ako nezávislé obvody, ktoré 
zabezpečia bezporuchová a bezpečnú prevádzku zariadení v prevádzke počas požiaru.  

Trasa káblov sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby zostala funkčná v priebehu celého 
požadovaného času aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe alebo jej časti pomocou 
ovládacieho prvku CENTRAL STOP.  

Trasa káblov sa začína od zdroja elektrickej energie a končí v elektrických zariadeniach 
v prevádzke počas požiaru. Nechránená trasa káblov sa musí navrhnúť a  zhotoviť tak, aby 
spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu 
požiaru, v čase funkčnej odolnosti, nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami 
stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami.  
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Ak trasa káblov vedie pod zdvojenou podlahou alebo v dutinovej podlahe, musí podlaha 
tiež spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť, ktorá je najmenej taká, ako je požadovaná 
funkčná odolnosť trasy.  

Trasa káblov sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú 
požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS a staticky umožňujú 
upevnenie trasy káblov pri požiari. (pozn. na strope z trapézového plechu, ktorý ma 
funkčnú odolnosť v požiari 15 min. nie je možné viesť bez ďalších úprav stropu trasu 
s funkčnou odolnosťou 90 min.) 

Nechránená trasa káblov sa navrhuje a realizuje tak, aby viedla nad úroveň všetkých 
ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov v priestore, kde trasa 
prechádza alebo je zabezpečená iným spôsobom, aby tieto iné rozvody počas požiaru 
opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase minimálne 
takom, ako je požadovaný čas funkčnej odolnosti.  

Ak v jednej nechránenej trase káblov vedú káble pre rôzne zariadenia v prevádzke počas 
požiaru s rozdielnymi požiadavkami na čas funkčnej odolnosti, káblové lávky alebo 
káblové príchytky musia spĺňať kritérium funkčnej odolnosti s najvyšším požadovaným 
časom.  

Uloženie káblových výrobkov do káblového žľabu 

Uloženie káblových výrobkov použitím káblového žľabu predstavuje nechránený káblový 
systém. Normová nosná konštrukcia sa musí zostaviť zo závesov s naskrutkovanými alebo 
priváranými konzolami, pričom voľné konce konzol sa musia upevniť k stropu pomocou 
závitových tyčí. Závitové tyče sa musia montovať na káblový žľab s držiakom v tesnej 
blízkosti voľných koncov (najviac 100 mm). Výsledok skúšky sa dá aplikovať aj na 
použitie žľabu zaveseného zo stropu na U – profile a dvoch závitových tyčiach. Rozmery 
na normovú nosnú konštrukciu na uloženie káblových výrobkov sú:  

Šírka žľabu:      300 mm 

Výška bočnice žľabu:    60 mm 

Hrúbka oceľového plechu:   1,5 mm (platí aj na nerezovú oceľ) 

Percento perforácie:    (15 ) % z celkovej plochy 

Mechanické zaťaženie káblami:   10 kg/m (najviac)  

Vzdialenosť medzi závesmi:   1200 mm 

Max. počet trás žľabov na závese:  3 
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Obr.1 Normová nosná konštrukcia – žľab 

Použité káblové výrobky musia spĺňať požiadavku na špecifickú požiarnu odolnosť podľa STN 34 
7661. Použitý nosný systém žľabov na uloženie káblov musí spĺňať požiadavky STN EN 61537. 
Podľa STN 92 0205 existuje možnosť uložiť do takejto odskúšanej normovej konštrukcie káble so 
špecifickou požiarnou odolnosťou podľa STN 34 7661 bez ďalšieho skúšania. 

Uloženie káblových výrobkov na káblový rošt 

Uloženie káblových výrobkov s použitím káblového roštu predstavuje nechránený káblový 
systém. Normová nosná konštrukcia sa musí zostaviť zo závesov s naskrutkovanými alebo 
priváranými konzolami, pričom voľné konce konzol sa musia upevniť k stropu pomocou 
závitových tyčí. Závitové tyče sa musia montovať s držiakom na káblový rošt v tesnej 
blízkosti voľných koncov (najviac 100 mm). Výsledok skúšky sa dá aplikovať aj na 
použitie roštu zaveseného zo stropu na U – profile a dvoch závitových tyčiach. Rozmery na 
normovú nosnú konštrukciu na uloženie káblových výrobkov sú:  

Šírka roštu:      400 mm 

Výška bočnice roštu:    60 mm 

Hrúbka oceľového plechu:   1,5 mm (platí aj na nerezovú oceľ)  

Vzdialenosť priečok roštu:   150 mm 

Mechanické zaťaženie káblami:   20 kg/m (najviac) 

Vzdialenosť medzi závesmi:   1200 mm 

Max. počet trás roštov na závese:   3 
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Obr.2 Normová nosná konštrukcia – rebrík 

Použité káblové výrobky musia spĺňať požiadavku na špecifickú požiarnu odolnosť podľa 
STN 34 7661. Použitý nosný systém roštov na uloženie káblov musí spĺňať požiadavky 
STN EN 61537. Podľa STN 92 0205 existuje možnosť uložiť do takejto odskúšanej 
normovej konštrukcie káble so špecifickou požiarnou odolnosťou podľa STN 34 7661 bez 
ďalšieho skúšania. 

Uloženie káblových výrobkov do káblových príchytiek  

Rozlišujú sa dva varianty použitia kovových káblových príchytiek:  

a) inštalácia pomocou strmeňových káblových príchytiek s pozdĺžnou opierkou 
alebo bez nej, ktoré sú upevnené na profilových lištách. Profilové lišty sú 
upevnené do stavebnej konštrukcie; 

b) inštalácia pod stropom so samostatnými káblovými príchytkami, ktoré sú priamo 
upevnené do stavebnej konštrukcie bez použitia profilových líšt.  

Štandardná vzdialenosť medzi káblovými príchytkami musí byť 300 mm, ale v prípade 
použitia pozdĺžnej opierky so strmeňovou príchytkou je možné vzdialenosť medzi 
príchytkami zväčšiť na 600 mm.  

Použité káblové výrobky musia spĺňať požiadavku na špecifickú požiarnu odolnosť podľa 
STN 34 7661. Použité káblové príchytky musia spĺňať požiadavky STN EN 61914. Podľa 
STN 92 0205 existuje možnosť uložiť do takejto odskúšanej normovej konštrukcie káble 
so špecifickou požiarnou odolnosťou podľa STN 34 7661 bez ďalšieho skúšania. 
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Obr.3 Normová nosná konštrukcia – jednotlivé príchytky  

Uloženie káblových výrobkov do skupinových káblových držiakov 

Uloženie káblových výrobkov pomocou skupinových káblových držiakov podľa STN 92 
1101-1 patrí k nechráneným káblovým systémom s nenormovým spôsobom uloženia 
káblov. Uvádzame ho preto, že sa v praxi často stretávame  týmto spôsobom vedenia trás 
káblov na zabezpečenie TDEE. Takýmto spôsobom sa ukladajú najmä káble malých 
priemerov. Je však potrebné zdôrazniť, že tento spôsob vedenia trás káblov má svoje 
technické obmedzenia uvedené v STN 92 1101-1.  

V uzatváracom skupinovom držiaku môže dosiahnuť pomer súčtu prierezov káblov 
k celkovej ploche ohraničenej výškou a šírkou skupinového držiaka hodnotu najviac 0,6. 
Uzatvárací mechanizmus skupinového káblového držiaka musí zostať po vložení káblov 
a jeho uzatvorení v uzatvorenej polohe. Do skupinového káblového držiaka je možné 
inštalovať len káble s hmotnosťou a typom podľa pokynov výrobcu, najviac však 6kg/m.  
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Obr.4 Nenormová nosná konštrukcia – skupinové držiaky  

 
Obr.5 Nenormová nosná konštrukcia – skupinové držiaky  

Zvislé trasy káblov 

Výsledky skúšok trás káblov inštalovaných v káblových príchytkách pod stropom platia aj na 
ich zvislé uloženie len vtedy, ak je káblový výrobok účinne uchytený (t.j. so vzdialenosťou 

medzi uchytením 3500 mm a vzdialenosťou medzi príchytkami  300 mm).  

 
Obr.6 Normová nosná konštrukcia – zvislé trasy káblov 
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Na obrázku 6 je účinný spôsob uchytenia káblových výrobkov. Pri uvedenom spôsobe sú 
použité kovové káblové príchytky odskúšané v normových konštrukciách, ktoré sú 
chránené (s rozstupom medzi chránenými príchytkami  3500 mm) pred priamym 
účinkom požiaru protipožiarnym obložením. Obloženie musí spĺňať kritérium EI 
celistvosti E a izolácie I podľa STN EN 13501-2 + A1 s najmenej rovnakým časom ako je 
požadovaný čas funkčnej odolnosti káblového systému. Káblové výrobky môžu byť tiež 
účinne uchytené meandrovým dilatačným uložením. 

Pretože problematika protipožiarnej bezpečnosti stavieb je veľmi komplexná, je 
potrebné ovládať viacero právnych predpisov a technických noriem. Pre lepšie 
pochopenie a bezchybné návrhy musí projektant ovládať širokú škálu nielen 
elektrických, ale aj požiarnych predpisov, preto vznikla technická norma ATN 002: 
2016 Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Požiadavky na požiarne konštrukcie, Číselník 
požiarnych konštrukcií zhotovených z elektrotechnických stavebných výrobkov. Táto 
ATN prináša ucelený a praktický postup potrebný pri návrhu, ako aj realizácii 
opatrení pasívnej požiarnej ochrany.  
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