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Vypínanie elektrickej energie pri požiaroch a mimoriadnych 
udalostiach – TOTAL STOP A CENTRAL STOP 

Ing. František GILIAN, Asociácia pasívnej  

požiarnej ochrany SR  

ANOTÁCIA 

Príspevok je zameraný na informovanie odbornej verejnosti o uvedenej problematike 
v širších súvislostiach vo vzťahu k ustanoveniam STN 92 0203, STN 34 3085 a 
skúsenostiam z praxe pri realizácii týchto technických opatrení. 

ÚVOD 

Na úvod je potrebné uviesť, že uplatňovanie požiadaviek STN 92 0203 je potrebné vnímať 
v širšom kontexte, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Súčasný stav vnímania požiadaviek 
STN 92 0203 v praxi odbornou verejnosťou a orgánmi štátneho požiarneho dozoru má 
totiž mnoho nejasností. Dochádza k častým vzájomným diskusiám až kontroverziám medzi 
špecialistami požiarnej ochrany, ktorí vypracovávajú riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
(PBS) v projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie, príslušníkmi HaZZ 
posudzujúcimi toto riešenie a vydávajúcimi stanovisko k riešeniu PBS a nakoniec 
projektantmi elektroinštalácií.  

Závažným problémom vyskytujúcim sa nielen medzi odbornou verejnosťou, ale všeobecne 
v spoločnosti je pozorné čítanie ako také, a ešte oveľa dôležitejšie čítanie s 
porozumením najmä vo vzťahu k technickým dokumentom. Ak má napr. užívateľ 
technickej normy správne pochopiť a interpretovať jej ustanovenia, musí v prvom rade 
sledovať aktuálnosť danej technickej normy, brať na vedomie jej zmeny, opravy, revízie 
a súvislosti s inými technickými dokumentmi a musí mať chuť a potrebu skutočne prečítať 
jej ustanovenia s porozumením. Je na dennom poriadku, že konzultujem výklad ustanovení 
technických noriem s mnohými záujemcami a nakoniec dôjdeme spoločne k záveru, že 
dotyčná osoba ani nemá k dispozícii platné znenie technickej normy a komunikuje na 
základe domnienok alebo skutočností z počutia. To je bohužiaľ najčastejšia príčina 
problémov so správnym pochopením a uplatňovaním požiadaviek technických noriem 
v praxi. Pokiaľ sa takýto prístup odbornej verejnosti nezmení nemôžeme očakávať, že 
akákoľvek dokonalá, „polopatistická“ technická norma, ktorá mimochodom ani nejestvuje, 
bude správne aplikovaná v praxi. To je výsledok dlhodobo zlej štátnej politiky rozvoja 
technickej normalizácie na Slovensku,  jej nesprávneho vnímania a neúčinnej popularizácie 
smerom k odbornej verejnosti, školstvu, priemyslu, orgánom štátnej správy a ich nezáujmu 
o aktívnu účasť na procesoch tvorby a používania technických noriem. 
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KEDY JE POTREBNÉ UPLATNIŤ POŽIADAVKY STN 92 0203 

V praxi sa často stretávame s rôznymi svojskými výkladmi uplatňovania požiadaviek STN 
92 0203 ako je napr. to, že STN 92 0203 sa uplatňuje len v prípade, ak z riešenia PBS 
vyplynie požiadavka na použitie požiarnych zariadení, ktoré pre svoju činnosť potrebujú 
zabezpečiť trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (TDEE). Pravdou však je, že 
takýto výklad nie je úplne správny resp. je kontroverzný, pretože opomína skutočnosť, 
ktorá sa uvádza v poslednom odseku kapitoly 1 Predmet s tým, že norma taktiež 
ustanovuje požiadavky na vlastnosti káblových rozvodov podľa vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a požiadavky na vlastnosti 
núdzového osvetlenia ako súčasti technického vybavenia únikových ciest. 

Sú známe prípady z praxe, kedy z riešenia PBS síce nevyplynie požiadavka na použitie 
požiarnych zariadení, ktoré pre svoju činnosť potrebujú zabezpečiť TDEE, ani sa v stavbe 
nemusia nachádzať priestory s požiarnymi úsekmi, v ktorých by bolo požadované použitie 
káblových rozvodov s požiadavkami na príslušnú triedu reakcie káblov na oheň, šírenie 
plameňa a obsah halogénových prvkov príslušenstva káblov, ale jestvuje technologické 
resp. technické zariadenie, ktoré aj po vypnutí dodávky elektrickej energie v stavbe musí 
zostať v prevádzke. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že toto 
zariadenie musí mať zabezpečený záložný zdroj napájania, ktorý bude aj po vypnutí alebo 
poruchovom výpadku hlavného zdroja dodávať elektrickú energiu predmetnému 
zariadeniu. Vtedy je nutné uplatniť ustanovenia podľa článku 4.3.6 v STN 92 0203, ktoré 
uvádza že, pre stavby, v ktorých nie je možné realizovať vypnutie elektrického zariadenia 
počas požiaru v súlade s touto normou (napr. zdravotnícke zariadenia a technológie, kde by 
vypnutie elektrickej energie spôsobilo iné riziká ako prípadný požiar) je možné riešiť 
vypnutie elektrického zariadenia počas požiaru odchylne od tejto normy. V týchto 
prípadoch sa odporúča, aby prevádzkovateľ mal spracovaný overený manipulačný postup 
pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie a neodkladné informovanie 
zasahujúcich hasičov a záchranárov. 

Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby dodávka elektrickej energie z náhradného zdroja napr. 
pre dialyzačnú jednotku bola navrhnutá a zhotovená tak, aby ani počas požiaru nedošlo 
k prerušeniu dodávky elektrickej energie, na čo je potrebné uplatniť požiadavku uvedenú 
v prílohe A písm. o), v ktorom sa uvádza požiadavka na funkčnú odolnosť trasy káblov na 
trvalú dodávku elektrickej energie pre technologické zariadenie v prevádzke počas požiaru 
v takom čase, ako požaduje dialyzačný proces, ktorému je podrobený možný pacient. 

Z uvedeného je zrejmé, že kto nečíta normu STN 92 0203 so skutočným záujmom, 
porozumením a v súvislostiach, nemôže očakávať pochopenie jej obsahu a správne ju 
aplikovať v praxi. 
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POŽIADAVKY NA TOTAL STOP A CENTRAL STOP 

To je aj prípad požiadavky na vypínanie elektrickej energie pri požiari pomocou 
ovládacích prvkov TOTAL STOP a CENTRAL STOP. 

Požiadavka bola ustanovená prvý krát v roku 2010 vydaním prvej verzie STN 92 0203 
a následne od roku 2012 je požadovaná aj v právnom predpise na protipožiarnu bezpečnosť 
stavieb podľa § 91 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.. Preto je čudné až zarážajúce, že až 
v roku 2016 dochádza k častej diskusii o jej uplatňovaní. To svedčí o nízkej úrovni 
aplikácie požiadaviek platných právnych predpisov, pretože do roku 2016 sa táto 
požiadavka len veľmi málo v praxi uplatňovala, resp. jej správnemu uplatňovaniu sa 
nevenovala potrebná pozornosť zo strany odbornej verejnosti ani zo strany štátneho 
požiarneho dozoru (ŠPD). 

Cieľom zavedenia ustanovení o vypínaní dodávky elektrickej energie pri požiari bolo: 

a) reálne technicky zabezpečiť funkciu a schopnosť všetkých požiarnych zariadení 
potrebných na evakuáciu a zásah,  

b) skrátiť čas začiatku vykonávania hasičského zásahu tým, že zasahujúca hasičská 
jednotka nemusí čakať na odborne spôsobilú osobu, ktorá vypne dodávku elektrickej 
energie v stavbe, 

c) menšie obmedzenie prevádzkovania rozsiahlej stavby v prípade likvidácie požiaru 
v niektorej je časti vypnutím dodávky elektrickej energie v celej stavbe (rozdelenie 
stavby na zóny z hľadiska vypínania), 

d) zabezpečiť primeranú ochranu života a zdravia záchranárov a hasičov pri zásahu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že STN 92 0203 uvádza v článku 4.3 len všeobecné textové 
požiadavky na vypínanie elektrickej energie počas požiaru, bol doplnený aj obrazový 
príklad princípu vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari podľa STN 92 0203 
do revidovanej STN 34 3085 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri 
požiaroch alebo zátopách, ktorá bola vydaná v januári 2016. Príklad princípu vypínania 
dodávky elektrickej energie pri požiari sa uvádza na obrázku 1. 
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Legenda  
HN hlavný zdroj napájania 
ZN záložný zdroj napájania 

SPZ 
systém zabezpečujúci uvedenie záložného zdroja do činnosti pri 
výpadku hlavného zdroja 

zóna 1 až n 
zóna (y) nezávislého vypínania prívodu elektrickej energie (ak je stavba 
na zóny rozdelená) 

CENTRAL  
STOP 

vypínací prvok na vypnutie elektrického zariadenia, ktoré nie je 
v prevádzke počas požiaru 

TOTAL  
STOP 

vypínací prvok na núdzové vypnutie elektrického zariadenia, ktoré je 
v prevádzke počas požiaru  

EZ elektrické zariadenie, ktoré nie je  v prevádzke počas požiaru 
EZP elektrické zariadenie, ktoré je v prevádzke počas požiaru 

Obrázok 1 

POŽIADAVKY NA ZDROJE 

Principiálne technické riešenie vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari podľa 
STN 92 0203 uvedené v STN 34 3085 stanovuje len základ pre konkrétne technické 
riešenie tejto požiadavky na rôzne druhy a na rôzne zložitosti a variability elektrických 
inštalácií v stavbách. Základom správnej aplikácie požiadaviek na vypínanie elektrickej 
energie pri požiari je správne pochopenie významu termínov „hlavný zdroj“, „záložný 
zdroj“ a „nezávislý zdroj“.  Na obrázku 2 je usporiadanie hlavného a záložného zdroja, 
ktoré však nespĺňa požiadavku na nezávislé zdroje, čo je podmienkou zabezpečenia TDEE. 

 

Obrázok 2 
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Z tohto usporiadania je zrejmý zásadný rozdiel medzi „zálohovaním“ a dvoma 
„nezávislými zdrojmi“. Pri zálohovaní je existujúca sieť (hlavný zdroj) privedená na vstup 
záložného zdroja. Záložný zdroj začne pri výpadku hlavného zdroja plynule napájať 
zálohované zariadenie. Ak sa na záložnom zdroji vznikne porucha, potom nie je 
zálohované zariadenie napájané ani zo siete ani zo zdroja. Pre dva nezávislé zdroje je to 
neprípustné. Častou chybou v projektoch je práve to, že k jednému zdroju je síce pridaný 
druhý, ale zdroje nie sú navzájom nezávislé. 

Ďalšou vážnou chybou v projektoch je to, že po vzniku požiaru (vyhlásení požiarneho 
poplachu systémom EPS) sa manuálne resp. automaticky odpojí hlavný zdroj a zariadenia 
v prevádzke počas požiaru sú napájané ihneď zo záložného zdroja. Takéto riešenie nespĺňa 
požiadavku na zabezpečenie TDEE najmenej z dvoch nezávislých zdrojov.  

REALIZÁCIA POŽIADAVKY NA CENTRAL STOP A TOTAL STOP V PRAXI 

CENTRAL STOP je sústava zariadení, elektromechanických, alebo iných, ktorá odpojí 
všetky elektrické zariadenia, ktoré nie sú zariadeniami v prevádzke počas požiaru (bežné 
elektrické zariadenia (EZ)) od všetkých zdrojov napájania, najčastejšie od existujúcej siete. 
Odpojenie musí byť realizované tak, že hlavný zdroj (platí pre dva zdroje) musí byť 
naďalej schopný napájať zariadenia v prevádzke počas požiaru (ZPPP). Jestvuje aj 
možnosť, ak je to výhodné odpojiť celú stavbu, alebo celú zónu stavby od existujúcej siete 
(hlavného zdroja), avšak potom musia byť k dispozícii najmenej dva ďalšie nezávislé 
zdroje napájania pre ZPPP. Spoločne s EZ by mali byť vypnuté aj všetky záložné zdroje, 
ktoré ich napájajú. Existujú samozrejme bezpečnostné výnimky, obsiahnuté v normách, v 
ktorých sa jedná o zálohovanie EZ, ktoré nie sú ZPPP, ale ktoré by v prípade výpadku 
napájania ohrozili životy ľudí, alebo spôsobili veľké materiálne škody. 

TOTAL STOP je sústava zariadení, elektromechanických, alebo iných, ktorá odpojí ZPPP od 
všetkých zdrojov napájania, a zároveň vypne aj samotné zdroje napájania - najbezpečnejšie je 
vypnúť všetky zdroje napájania. V prípade, že je použitý záložný batériový zdroj alebo 
dieselagregát, ktorý napája EZ aj ZPPP je možné, že ho nebude možné vypnúť. Potom je 
nutné umiestniť požiarny rozvádzač pre istenie a ovládanie ZPPP a ich podporných 
technológií čo najbližšie k takému záložnému zdroju, aby trasy káblov od záložného zdroja 
k požiarnemu rozvádzaču a od tohto rozvádzača po ZPPP boli čo najkratšie. 

Je potrebné si uvedomiť, že ak TOTAL STOP neodpojí nezávislý záložný zdroj, ale iba 
ZPPP, potom vo všetkých trasách káblov od zdroja k ZPPP zostane naďalej nebezpečné 
napätie. Pokiaľ je množstvo a dĺžka takýchto trás káblov veľké, tak sa jedná o 
bezpečnostný problém v prípade hasičského zásahu, o čom musia byť zasahujúci hasiči 
informovaní. Preto je veľmi dôležité, aby trasy káblov TDEE boli projektované 
a zhotovené s ohľadom na ich čo najmenšiu dĺžku a podľa možnosti sústredené 
v spoločných trasách, aby neviedli množstvom rôznych požiarnych úsekov. 
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CENTRAL STOP a TOTAL STOP ako sústava zariadení zabezpečujúcich vypnutie 
jednotlivých obvodov je tiež zariadením na TDEE, ktoré zabezpečuje protipožiarnu 
bezpečnosť stavby. Preto aj jeho napájanie musí byť zabezpečené aspoň z dvoch 
nezávislých zdrojov. 

Zariadenia ako sú výťahy, ventilátory, atď. je možné efektívne využiť jednak na bežnú 
prevádzku aj ako ZPPP. Riadiace systémy takýchto zariadení musia zaručiť ukončenie 
bežnej prevádzky, riadne spustenie v predpísanom režime po príchode aktivačného signálu 
EPS, a tiež vypnutie signálom CENTRAL STOP a TOTAL STOP v prípade potreby.  

Pri použití záložného zdroja, ktorý slúži súčasne na zálohovanie EZ, ktoré nie sú ZPPP a aj 
na nezávislú TDEE pre ZPPP je potrebné dodržať tieto zásady: 

̶ Zo záložného zdroja musia viesť dva samostatné nezávislé obvody trás káblov. 
Jeden obvod, určený na EZ a druhý, ktorý napája ZPPP; 

̶ Obvod trasy káblov určený len na istenie a ovládanie ZPPP je ukončený v jednom 
alebo viacerých požiarnych rozvádzačoch a do týchto rozvádzačov je privedený 
signál TOTAL STOP; 

̶ Obvod trasy káblov na EZ je ukončený v hlavnom rozvádzači a do tohto rozvádzača 
je privedený signál CENTRAL STOP. 

RÔZNE NÁZORY NA POUŽITIE CENTRAL STOP A TOTAL STOP V PRAXI 

Veľmi často dochádza k situáciám, kedy príslušník HaZZ vykonávajúci posudzovanie 
riešenia PBS v projektovej dokumentácii stavby v rámci výkonu ŠPD požaduje použitie 
ovládacieho prvku TOTAL STOP aj v prípade, ak v stavbe nie sú žiadne ZPPP. STN 92 
0203 sa k takejto požiadavke vyjadruje jasne v poznámke k článku 4.3.3 v ktorej sa 
uvádza, že ovládací prvok TOTAL STOP sa nepožaduje v prípade, ak z riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti stavby nevyplynie potreba inštalácie ZPPP. 

Vo vzťahu k takejto požiadavke príslušníka HaZZ potom vzniká otázka, aký je jej dôvod, 
keďže platí, že každá stavba sa z hľadiska elektrotechnických požiadaviek musí dať 
odpojiť od dodávky elektrickej energie hlavným vypínačom a otázka, ako sa postupovalo 
pri hasičskom zásahu pred zavedením požiadavky na TOTAL STOP do roku 2010.   

ZÁVER 

Každý jednotlivý projekt stavby je originál. Je na projektantovi, ako vyrieši konkrétne 
zadanie vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari podľa konkrétneho projektu. To, 
že nič nie je čierno biele, platí aj o riešení vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari 
a vyžaduje si to osobitý odborný prístup ku každej jednotlivej stavbe, ktorá môže slúžiť na 
rôzne účely. Je veľmi náročné všeobecne stanoviť konkrétne technické riešenie tejto 
požiadavky, pretože rozmanitosť a zložitosť elektrických inštalácií v rôznych stavbách je 
rôzna. Je však potrebné diskutovať s odbornou verejnosťou o tom, čo by sa dalo urobiť 
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v záujme rozšírenia základných technických princípov splnenia tejto požiadavky a tento 
vývoj odborných názorov zapracovať do zmeny príslušnej technickej normy. 

Návrh zmien STN 92 0203 (nielen v oblasti požiadaviek na CENTRAL a TOTAL STOP), 
ktoré si vyžaduje jednak technická prax, nové technické poznanie a taktiež nové 
požiadavky právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb je už skoro 
dva roky pripravená, bohužiaľ leží v šuplíku. Dôvodom je nezáujem zodpovedných 
orgánov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a tvorby noriem o zaradenie tejto 
normalizačnej úlohy do plánu technickej normalizácie, ktorá vyplýva, okrem iného, aj zo 
súčasnej nedostatočnej odbornej elektrotechnickej spôsobilosti technickej komisie TK17 
Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. 

Vhodným riešením takejto nepriaznivej situácie v oblasti technických noriem na 
protipožiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií by bolo zriadenie úplne novej technickej 
komisie so zameraním na protipožiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií s podstatnou 
účasťou členov z elektrotechnickej odbornej verejnosti. Zloženie členov novej navrhovanej 
technickej komisie by malo zohľadňovať jednak odbornosť v elektrotechnike, skúsenosti v 
projektovaní elektrických inštalácií, skúsenosti prípadne odbornosť v oblasti protipožiarnej 
bezpečnosti, požiarnych skúšok a požiaroch vlastností elektrotechnických výrobkov, 
zhotovovaní elektrických inštalácií s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť a taktiež v 
skúsenosti z oblasti legislatívy o stavebných výrobkoch. 

Je na nás elektrotechnikoch, či sa aktívne zapojíme do tohto projektu a pomôžeme sami 
sebe, pretože nikto to za nás neurobí. 
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