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V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. marca 2000,

ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti
pri činnostiach s hor¾avými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 24
ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985
Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej
národnej rady č. 525/1990 Zb. a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. ustanovu-
je:

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na zaistenie
požiarnej bezpečnosti pri
a) výstavbe a prevádzkovaní plniarní hor¾avých ply-

nov alebo horenie podporujúcich plynov,
b) výstavbe a prevádzkovaní priestoru na plnenie

a priestoru na stáčanie hor¾avých plynov alebo ho-
renie podporujúcich plynov,

c) výstavbe skladov hor¾avých plynov alebo horenie
podporujúcich plynov,

d) skladovaní a  ukladaní tlakových nádob na dopra-
vu plynu (ïalej len „tlaková nádoba“), v ktorých je
umiestnený hor¾avý plyn alebo horenie podporujúci
plyn,

e) manipulácii s tlakovými nádobami, v ktorých je
umiestnený hor¾avý plyn alebo horenie podporujúci
plyn, a pri ich vyprázdňovaní.

(2) Táto vyhláška sa nevz�ahuje na
a) výrobne hor¾avých plynov alebo horenie podporu-

júcich plynov,
b) výrobne a plniarne skvapalnených uh¾ovodíkových

plynov,
c) podzemné zásobníky uh¾ovodíkových plynov,
d) plnenie a stáčanie skvapalnených uh¾ovodíkových

plynov,
e) skladovanie a ukladanie skvapalnených uh¾ovodí-

kových plynov,
f) tlakové nádoby stabilné, v ktorých je umiestnený

hor¾avý plyn alebo horenie podporujúci plyn,
g) tlakové nádoby s hor¾avým plynom alebo horenie

podporujúcim plynom, ktoré sú trvalo spojené so
zdrojom tlaku alebo so zariadením, pre ktoré boli
vyhotovené,

h) tlakové nádoby pre hor¾avé plyny alebo horenie
podporujúce plyny s vnútorným objemom do 0,22 l,

i) obaly na aerosóly.

§ 2

(1) Hor¾avý plyn je plyn alebo zmes plynov (ïalej len
„hor¾avý plyn“), ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:

a) má pri teplote 50 oC tlak pár vyšší ako 300 kPa
alebo pri teplote 20 oC a atmosférickom tlaku
101 kPa je úplne plynný,

b) možno urči� jeho bod vznietenia alebo vytvára so
vzduchom výbušnú zmes.

(2) Horenie podporujúci plyn je plyn alebo zmes
plynov (ïalej len „horenie podporujúci plyn“), ktorý
spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa na-
chádza, než akú spôsobuje vzduch.

§ 3

(1) Plniareň hor¾avých plynov alebo horenie podpo-
rujúcich plynov je stavba, v ktorej sa tlakové nádoby
plnia hor¾avým plynom alebo horenie podporujúcim
plynom alebo dávkujú sa kvapalinou a plnia hor¾avým
plynom alebo horenie podporujúcim plynom, ktorý sa
v nej rozpúš�a. Plniareň tvorí spravidla plniaca miest-
nos�, prípravná miestnos�, kompresorová stanica ale-
bo čerpacia stanica, manipulačný priestor pre prázd-
ne tlakové nádoby a manipulačný priestor pre plné
tlakové nádoby.

(2) Tlaková nádoba je obal s vnútorným objemom
najviac 1000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený
na opakované plnenie alebo dopravu hor¾avého plynu
alebo horenie podporujúceho plynu.

(3) Výstroj tlakovej nádoby sú armatúry, prístroje
a iné súčasti potrebné na ovládanie, riadenie, kontrolu
a zaistenie bezpečnej prevádzky tlakovej nádoby.

(4) Manipulačný priestor pre prázdne tlakové nádo-
by je priestor v plniarni hor¾avých plynov alebo hore-
nie podporujúcich plynov tvoriaci  jeden požiarny úsek
alebo viac požiarnych úsekov a určený na uloženie
tlakových nádob pred plnením alebo dávkovaním. Ma-
nipulačný priestor pre plné tlakové nádoby je priestor
v plniarni hor¾avých plynov alebo horenie podporujú-
cich plynov tvoriaci  jeden požiarny úsek alebo viac
požiarnych úsekov a určený na uloženie tlakových
nádob po plnení alebo dávkovaní.

(5) V každom  manipulačnom priestore pod¾a odse-
ku 4 možno uloži� tlakové nádoby s celkovým vnútor-
ným objemom rovnajúcim sa dvojnásobku vnútorného
objemu všetkých tlakových nádob, ktoré možno súčas-
ne plni� v plniacej miestnosti.

(6) Plniaca miestnos� je priestor v plniarni hor¾a-
vých plynov alebo horenie podporujúcich plynov,
v ktorej je plniace miesto na plnenie tlakových nádob
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hor¾avým plynom alebo horenie podporujúcim plynom
alebo plniace miesto a dávkovacie miesto na dávkova-
nie kvapaliny do tlakovej nádoby.

§ 4

 (1) Plniace miesto je miesto, v ktorom je rozvod
hor¾avého plynu alebo horenie podporujúceho plynu
z plniaceho zariadenia ukončený súčas�ami umožňu-
júcimi pripojenie tlakovej nádoby na účely jej naplne-
nia.

 (2) Plniace zariadenie je zdroj tlaku hor¾avého ply-
nu alebo horenie podporujúceho plynu vrátane rozvo-
du plynu a všetkých prvkov s ním trvalo spojených,
ktorými prúdi plyn pri plnení do tlakovej nádoby.
Zdrojom tlaku plynu môže by� kompresor v kompreso-
rovej stanici alebo čerpadlo v čerpacej stanici.

 (3) Plniace zariadenie musí by� vyhotovené z mate-
riálov požadovanej pevnosti  a odolnosti proti koróz-
nym a chemickým účinkom hor¾avého plynu alebo
horenie podporujúceho plynu, ktorým sa plnia tlakové
nádoby.

 (4) Plniace zariadenie musí by� vybavené armatú-
rami na odvzdušňovanie a znižovanie zvyškového pre-
tlaku hor¾avého plynu alebo horenie podporujúceho
plynu.

 (5) Plniace miesta inštalované z jednej strany alebo
z oboch strán priamočiareho rozvodu hor¾avého plynu
alebo horenie podporujúceho plynu musia vytvára�
líniu plniacich miest.

 (6) Plniace miesta v línii plniacich miest musia by�
usporiadané tak, aby pri vyberaní tlakovej nádoby
alebo súpravy fliaš po plnení nebolo potrebné manipu-
lova� s inou tlakovou nádobou alebo súpravou fliaš na
inom plniacom mieste.

 (7) Vzdialenos� línií plniacich miest sa musí rovna�
najmenej najväčšiemu rozmeru plnenej tlakovej nádo-
by zväčšenému o 0,5 m. Vzdialenos� línií plniacich
miest, na ktorých sa plnia súpravy fliaš, sa musí
rovna� aspoň dĺžke spoločnej samonosnej konštrukcie
súpravy fliaš zväčšenej o 1,5 m.

 (8) Vzdialenos� línií plniacich miest pod¾a odseku 7
sa určuje od vonkajšej strany plnených tlakových ná-
dob na plniacich miestach v dvoch líniách plniacich
miest uvedených v prílohe č. 1 nákrese č. 1 alebo od
vonkajšej strany spoločných samonosných konštruk-
cií súprav fliaš plnených na plniacich miestach
v dvoch líniách plniacich miest uvedených v prílohe
č. 1 nákrese č. 2.

 (9) Súprava fliaš je zoskupenie dvoch alebo viace-
rých fliaš umiestnených do spoločnej samonosnej kon-
štrukcie na účely manipulácie s nimi.

(10) F¾ašou sa rozumie tlaková nádoba spravidla
gu¾ovitého alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má
vnútorný objem od 0,5 l do 150 l a je určená na
opakované plnenie alebo dopravu hor¾avého plynu
alebo horenie podporujúceho plynu.

(11) Plniace miesta usporiadané v inom tvare, ako je

uvedený v odseku 5, musia vytvára� sekciu plniacich
miest.

(12) Na usporiadanie plniacich miest v sekcii plnia-
cich miest sa vz�ahuje ustanovenie odseku 6 a na
vzdialenos� sekcií plniacich miest sa vz�ahuje ustano-
venie odseku 7.

(13) Meracie prístroje a uzatváracia armatúra na pl-
niacom mieste musia by� umiestnené tak, aby boli
dobre vidite¾né a umožňovali ¾ahkú a bezpečnú obslu-
hu.

(14) Pri odvzdušňovaní plniaceho zariadenia alebo
pri znižovaní zvyškového pretlaku nesmie v priestore
plniarne vzniknú� nebezpečná koncentrácia hor¾avého
plynu a nesmú by� ohrozené okolité stavby.

(15) Nebezpečnou koncentráciou hor¾avého plynu
sa rozumie objem hor¾avého plynu zodpovedajúci jed-
nej štvrtine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzdu-
chom výbušnú zmes.

§ 5

(1) Dávkovacie miesto je miesto, v ktorom je rozvod
kvapaliny z dávkovacieho zariadenia ukončený súčas-
�ami umožňujúcimi pripojenie tlakovej nádoby na úče-
ly jej dávkovania.

(2) Dávkovacie zariadenie je zdroj tlaku kvapaliny
vrátane rozvodu kvapaliny a všetkých prvkov s ním
trvalo spojených, ktorými prúdi kvapalina pri dávko-
vaní do tlakovej nádoby. Zdrojom tlaku kvapaliny mô-
že by� plyn nereagujúci s kvapalinou alebo dávkovacie
čerpadlo.

(3) Požiadavky uvedené v § 4 ods. 3 a 13 sa vz�ahujú
aj na dávkovacie zariadenie.

(4) Dávkovacie miesta inštalované z jednej strany
alebo oboch strán priamočiareho rozvodu kvapaliny
musia vytvára� líniu dávkovacích miest.

(5) Dávkovacie miesta v línii dávkovacích miest mu-
sia by� usporiadané tak, aby pri vyberaní tlakovej
nádoby po dávkovaní nebolo potrebné manipulova�
s inou tlakovou nádobou na inom dávkovacom mieste.

(6) Vzdialenos� línií dávkovacích miest musí by� naj-
menej taká, ako je najväčší rozmer dávkovanej tlakovej
nádoby zväčšený o 0,5 m.

(7) Vzdialenos� línií dávkovacích miest pod¾a odse-
ku 6 sa určuje od vonkajšej strany dávkovaných tla-
kových nádob na dávkovacích miestach v dvoch lí-
niách dávkovacích miest.

(8) Dávkovacie miesta usporiadané v inom tvare,
ako je uvedený v odseku 4, vytvárajú sekciu dávkova-
cích miest.

(9) Na usporiadanie dávkovacích miest v sekcii dáv-
kovacích miest sa vz�ahuje odsek 5 a na vzdialenos�
sekcií dávkovacích miest sa vz�ahuje odsek 6.

§ 6

(1) Tlaková nádoba sa vyhotovuje z materiálu, ktorý
spĺňa požadované mechanické a fyzikálno-chemické
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vlastnosti, ktorý je odolný proti chemickým účinkom
umiestneného hor¾avého plynu alebo horenie podpo-
rujúceho plynu a ktorý zodpovedá bezpečnostnotech-
nickým požiadavkám.1)

(2) Tlaková nádoba sa smie používa� len pre hor¾avý
plyn alebo pre horenie podporujúci plyn, pre ktorý bola
vyhotovená a vyskúšaná.2)

(3) Funkcia, prevádzková spo¾ahlivos� a bezpečnos�
tlakovej nádoby a jej výstroja sa musia preveri� pred-
písanými odbornými prehliadkami a odbornými skúš-
kami.3)

(4) Tlaková nádoba musí by� označená zrete¾ne, na
dobre vidite¾nom mieste a trvalým spôsobom. Označe-
nie tlakovej nádoby obsahuje najmä
a) neskrátené pomenovanie hor¾avého plynu alebo ho-

renie podporujúceho plynu,
b) meno alebo značku výrobcu nádoby,
c) dátum

1. vykonania poslednej tlakovej skúšky, ak sa tlako-
vá nádoba používa pre hor¾avý plyn okrem acety-
lénu alebo pre horenie podporujúci plyn,

2. vykonania poslednej periodickej skúšky,4) ak sa
tlaková nádoba používa pre acetylén.

(5) Na tlakovej nádobe pre acetylén sa okrem ozna-
čenia pod¾a odseku 4 uvádza údaj o celkovej hmotnos-
ti tlakovej nádoby vrátane jej výstroja, ktorá sa dosiah-
ne po dávkovaní, a značka použitej poréznej hmoty.

(6) Tlaková nádoba musí ma� na svojom povrchu
farebné označenie pod¾a druhu hor¾avého plynu alebo
horenie podporujúceho plynu, pre ktorý je vyhotovená.

§ 7

(1) Tlaková nádoba, ktorá nespĺňa požiadavky pod¾a
osobitných predpisov,2) sa nesmie plni� hor¾avým ply-
nom alebo horenie podporujúcim plynom ani dávkova�
kvapalinou.

(2) Tlaková nádoba pri plnení alebo dávkovaní musí
by� zabezpečená proti posunutiu a prevrhnutiu. Pri
plnení plynu do tlakovej nádoby sa priebežne kontro-
luje tesnos� pripojenia. Po jej naplnení sa kontroluje
tesnos� uzatvoreného ventilu na zamedzenie úniku
plynu.

(3) Pri plnení tlakovej nádoby musí tlak hor¾avého
plynu alebo horenie podporujúceho plynu stúpa� tak,
aby povrchová teplota nádoby neprekročila 50 oC.

(4) V plniacej miestnosti môžu by� súčasne tlakové
nádoby plnené hor¾avým plynom, ako aj  tlakové ná-
doby plnené nehor¾avým plynom. Nehor¾avý plyn ne-
smie reagova� s hor¾avým plynom.

(5) Tlakovú nádobu možno plni� hor¾avým plynom
alebo horenie podporujúcim plynom iba plniacim za-
riadením.

(6) Dávkova� tlakovú nádobu kvapalinou možno iba
dávkovacím zariadením.

(7) Na jednom plniacom mieste možno plni� jednu
súpravu fliaš.

§ 8

(1) Na vyhotovenie častí plniaceho zariadenia, ktoré
prichádzajú do styku s acetylénom, sa nesmú použi�
zliatiny s obsahom medi vyšším ako 70 % a materiály,
ktoré tvoria s acetylénom výbušné zlúčeniny.

(2) Plniareň acetylénu musí by� vybavená
a) zariadením na chladenie tlakových nádob, ktoré sa

plnia acetylénom,
b) vodným chladiacim zariadením brániacim šíreniu

požiaru, ktoré vyhovuje požiadavkám uvedeným
v prílohe č. 2.

§ 9

(1) Priestor na plnenie hor¾avého plynu alebo hore-
nie podporujúceho plynu je stavba, v ktorej sa baté-
riové vozidlo, cestné cisternové vozidlo alebo železnič-
ný cisternový vozeň plní hor¾avým plynom alebo
horenie podporujúcim plynom alebo dávkuje kvapali-
nou a plní hor¾avým plynom alebo horenie podporujú-
cim plynom, ktorý sa v nej rozpúš�a. Priestor na plne-
nie pozostáva spravidla z plniaceho stanoviš�a,
dávkovacieho stanoviš�a a kompresorovej stanice ale-
bo čerpacej stanice.

(2) Batériové vozidlo je sústava najmenej dvoch
samostatných tlakových nádob s celkovým vnútorným
objemom najviac 25 000 l, ktoré sú vzájomne prepoje-
né potrubím alebo tlakovou hadicou a konštrukčne
spojené s nákladným automobilom, prípojným vozid-
lom5) alebo železničným vozňom.

(3) Na objem samostatných tlakových nádob vzájom-
ne prepojených potrubím alebo tlakovou hadicou
a konštrukčne spojených s nákladným automobilom,
prípojným vozidlom alebo železničným vozňom sa ne-
vz�ahuje ustanovenie § 3 ods. 2. Na výstroj sa vz�ahuje
ustanovenie § 3 ods. 3 primerane.

(4) Plniace stanovište je miesto, v ktorom je rozvod
hor¾avého plynu alebo horenie podporujúceho plynu
z  plniaceho zariadenia na batériové vozidlo, cestné
cisternové vozidlo alebo železničný cisternový vozeň
ukončený súčas�ami umožňujúcimi pripojenie baté-
riového vozidla, cestného cisternového vozidla alebo
železničného cisternového vozňa na účely ich plnenia.

(5) Dávkovacie stanovište je miesto, v ktorom je roz-
vod kvapaliny z dávkovacieho zariadenia do batériové-
ho vozidla, cestného cisternového vozidla alebo do
železničného cisternového vozňa ukončený súčas�ami
umožňujúcimi pripojenie batériového vozidla, cestné-

1) § 5 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

2) § 12 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.
3) § 9 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.
4) STN 07 8305 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Technické pravidlá.
5) § 2 písm. ak) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
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ho cisternového vozidla alebo železničného cisternové-
ho vozňa na účely ich dávkovania.

 (6) Plniace stanovištia alebo dávkovacie stanovištia
v priestore na plnenie musia by� usporiadané tak, aby
odjazd batériového vozidla alebo cestného cisternové-
ho vozidla po plnení alebo dávkovaní bol možný bez
odjazdu iného batériového vozidla alebo cestného cis-
ternového vozidla z iného plniaceho stanoviš�a alebo
dávkovacieho stanoviš�a.

 (7) Na plniace zariadenie pre batériové vozidlo,
cestné cisternové vozidlo alebo železničný cisternový
vozeň sa vz�ahuje § 4 ods. 2 až 4.

 (8) Na dávkovacie zariadenie pre batériové vozidlo,
cestné cisternové vozidlo alebo železničný cisternový
vozeň sa vz�ahuje § 4 ods. 3 a 13 a § 5 ods. 2.

 (9) Priestor na stáčanie hor¾avého plynu alebo ho-
renie podporujúceho plynu je stavba, v ktorej sa od-
čerpáva hor¾avý plyn alebo horenie podporujúci plyn
z batériového vozidla, cestného cisternového vozidla
alebo železničného cisternového vozňa. Priestor na
stáčanie hor¾avého plynu pozostáva spravidla zo stá-
čacích stanovíš� vrátane technologických zariadení,
ktoré slúžia na odčerpávanie hor¾avého plynu alebo
horenie podporujúceho plynu z batériového vozidla,
cestného cisternového vozidla alebo železničného cis-
ternového vozňa.

(10) Stáčacie stanovištia v priestore na stáčanie mu-
sia by� usporiadané tak, aby odjazd batériového vozid-
la alebo cestného cisternového vozidla po stáčaní bol
možný bez odjazdu iného batériového vozidla alebo
cestného cisternového vozidla z iného stáčacieho sta-
noviš�a.

(11) Technologické zariadenia pod¾a odseku 9 musia
by� vyhotovené z materiálov požadovanej pevnosti
a odolnosti proti koróznym a chemickým účinkom od-
čerpávaných hor¾avých plynov alebo horenie podporu-
júcich plynov.

§ 10

(1) Na tlakové nádoby batériového vozidla, cestného
cisternového vozidla alebo železničného cisternového
vozňa (ïalej len „vozidlo“), do ktorých sa umiestňuje
na účely prepravy hor¾avý plyn alebo horenie podpo-
rujúci plyn, sa vz�ahuje § 6.

(2) Vozidlo pri plnení alebo dávkovaní musí by� za-
bezpečené proti posunutiu.

(3) V priestore na plnenie môže by� súčasne vozidlo
plnené hor¾avým plynom, ako aj vozidlo plnené nehor-
¾avým plynom. Nehor¾avý plyn nesmie reagova� s hor-
¾avým plynom.

(4) Na plnenie vozidla sa vz�ahuje § 7 ods. 3, 5 a 6.

§ 11

(1) Plniareň hor¾avých plynov alebo horenie podpo-
rujúcich plynov, priestor na plnenie alebo stáčanie

hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich plynov
možno umiestni� len v jednopodlažnom, samostatne
stojacom nadzemnom objekte bez podkrovných miest-
ností.

 (2) Priestor na plnenie možno pristava� iba k ob-
jektu, v ktorom sa hor¾avý plyn alebo horenie podpo-
rujúci plyn vyrába alebo skladuje v tlakovej nádobe
stabilnej.

 (3) Priestor na stáčanie možno pristava� iba k ob-
jektu, v ktorom sa hor¾avý plyn alebo horenie podpo-
rujúci plyn umiestňuje naraz do tlakovej nádoby sta-
bilnej.

 (4) Stavebné konštrukcie objektov pod¾a odseku 1
sa vyhotovujú z konštrukčných prvkov druhu D1.6)

 (5) Samostatný požiarny úsek v plniarni hor¾avých
plynov a v priestore na plnenie alebo stáčanie hor¾a-
vých plynov tvorí
a) plniaca miestnos� pre každý hor¾avý plyn,
b) plniace stanovište pre každý hor¾avý plyn,
c) stáčacie stanovište pre každý hor¾avý plyn,
d) kompresorová stanica,
e) čerpacia stanica.

 (6) Podlaha plniarne hor¾avých plynov �ažších ako
vzduch musí by� nad úrovňou pri¾ahlého terénu a po-
dlaha priestoru na plnenie alebo stáčanie hor¾avých
plynov �ažších ako vzduch musí by� nad úrovňou
pri¾ahlého terénu. Šírka pri¾ahlého terénu okolo pl-
niarne hor¾avých plynov �ažších ako vzduch a šírka
pri¾ahlého terénu okolo priestoru na plnenie alebo
stáčanie hor¾avých plynov �ažších ako vzduch sú uve-
dené v prílohe č. 3.

 (7) Podlaha plniacej miestnosti pre hor¾avé plyny
musí by� elektrostaticky vodivá.

 (8) V plniarni hor¾avých plynov �ažších ako vzduch
a v priestore na plnenie alebo stáčanie hor¾avých ply-
nov �ažších ako vzduch nesmú by� podzemné priestory
a šachty. Vzdialenos� podzemných priestorov a ša-
chiet iných stavieb od plniarne hor¾avých plynov �až-
ších ako vzduch a priestoru na plnenie alebo stáčanie
hor¾avých plynov �ažších ako vzduch musí by� najme-
nej 10 m.

 (9) V priestore na plnenie vozidla acetylénom mu-
sia by� splnené podmienky uvedené v § 8.

(10) Plniareň hor¾avých plynov okrem manipulač-
ných priestorov a priestor na plnenie alebo stáčanie
hor¾avých plynov sa vybavujú indikátormi nebezpeč-
nej koncentrácie hor¾avého plynu.

§ 12

(1) Sklad hor¾avých plynov alebo horenie podporu-
júcich plynov je jednopodlažná nadzemná stavba alebo
jej čas� určená na skladovanie, príjem alebo výdaj
tlakových nádob.

(2) Stavebné konštrukcie skladu hor¾avých plynov
alebo horenie podporujúcich plynov sa vyhotovujú
z konštrukčných prvkov druhu D1.6)

6) STN 73 0804 Požiarna bezpečnos� stavieb. Výrobné objekty.
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 (3) Uzatvorený sklad hor¾avých plynov alebo hore-
nie podporujúcich plynov je zastrešený sklad s obvo-
dovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených
otvorov v obvodových stenách menší ako 25 %.

 (4) Otvorený sklad hor¾avých plynov alebo horenie
podporujúcich plynov je sklad, ktorý nespĺňa pod-
mienky na uzatvorený sklad pod¾a odseku 3.

 (5) Hlavný sklad hor¾avých plynov alebo horenie
podporujúcich plynov je sklad hor¾avých plynov alebo
horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú
tlakové nádoby s hor¾avým plynom alebo horenie pod-
porujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom
väčším ako 2 000 l.

 (6) Hlavný sklad hor¾avých plynov alebo horenie
podporujúcich plynov musí by� umiestnený v samo-
statnom objekte.

 (7) Súčas�ou hlavného skladu hor¾avých plynov
alebo horenie podporujúcich plynov môžu by� tiež
priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo
výdajom tlakových nádob. Tieto priestory tvoria samo-
statný požiarny úsek, ktorý musí ma� východ na vo¾né
priestranstvo.

 (8) Malý sklad hor¾avých plynov alebo horenie pod-
porujúcich plynov je sklad hor¾avých plynov alebo
horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú
f¾aše s hor¾avým plynom alebo horenie podporujúcim
plynom s celkovým vnútorným objemom najviac
2 000 l.

 (9) Malý sklad hor¾avých plynov alebo horenie pod-
porujúcich plynov tvorí samostatný požiarny úsek;
možno ho vstava� do jednopodlažnej stavby alebo pri-
stava� k jednopodlažnej stavbe.

(10) Podlaha v sklade hor¾avých plynov alebo hore-
nie podporujúcich plynov musí by� rovná, nehor¾avá,
s protišmykovým povrchom a odolná proti mechanic-
kému za�aženiu.

(11) Východy zo skladu hor¾avých plynov alebo ho-
renie podporujúcich plynov musia vies� na vo¾né prie-
stranstvo.

§ 13

(1) Najmenšia vzdialenos� medzi hlavným skladom
hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich plynov
a inými stavbami je uvedená v prílohe č. 4.

(2) Šachty, okná, vstupy a otvory do podzemných
priestorov musia by� umiestnené vo vzdialenosti väč-
šej ako 5 m od malých skladov hor¾avých plynov alebo
horenie podporujúcich plynov �ažších ako vzduch a vo
vzdialenosti väčšej ako 10 m od hlavných skladov
hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich plynov
�ažších ako vzduch.

(3) Vo vzdialenosti najmenej 5 m od skladu hor¾a-
vých plynov alebo horenie podporujúcich plynov sa
nesmie uklada� hor¾avý materiál a povrch terénu musí
by� zbavený hor¾avých porastov.

§ 14

(1) Strecha plniarne hor¾avých plynov nesmie ma�
plošnú hmotnos� väčšiu ako 120 kg.m-2 a musí by�
vybúrate¾ná pretlakom najviac 0,01 MPa kolmo na ňu
pôsobiacim a vyhotovená tak, aby pri vyborení neboli
porušené ostatné stavebné konštrukcie, s ktorými je
spojená.

(2) Na priestor na plnenie alebo stáčanie hor¾avých
plynov, uzatvorené sklady hor¾avých plynov a na ve¾-
kokapacitné odberné miesto hor¾avých plynov sa vz�a-
huje odsek 1.

§ 15

(1) Tlakové nádoby, v ktorých sú hor¾avé plyny, sa
musia uskladňova� v skladoch hor¾avých plynov a tla-
kové nádoby, v ktorých sú horenie podporujúce plyny,
sa musia uskladňova� v skladoch horenie podporujú-
cich plynov; to sa vz�ahuje aj na prázdne tlakové
nádoby, ktoré neboli zbavené zvyškov plynov.

(2) Tlakové nádoby sa musia zabezpeči� proti pre-
vrhnutiu a posunutiu.

(3) Prázdne tlakové nádoby sa musia skladova� od-
delene od plných tlakových nádob a miesta na ich
skladovanie sa označujú nápisom uvedeným v prílohe
č. 5.

(4) V jednom požiarnom úseku uzatvoreného skladu
hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich plynov
alebo otvoreného skladu hor¾avých plynov alebo hore-
nie podporujúcich plynov možno skladova� tlakové
nádoby s celkovým vnútorným objemom najviac
25 000 l.

(5) Požiarne úseky otvoreného skladu hor¾avých ply-
nov alebo otvoreného skladu horenie podporujúcich
plynov musia by� navzájom oddelené rozde¾ovacou
líniou širokou najmenej 10 m alebo požiarnou stenou
z konštrukčných prvkov druhu D16) s požiarnou odol-
nos�ou 60 minút. Požiarna stena musí presahova�
požiarny úsek s väčšou dĺžkou najmenej o 0,9 m (prí-
loha č. 6 nákres č. 1). Ak rozde¾ovacia línia medzi
požiarnymi úsekmi nedosiahne hodnotu 10 m, musí
by� vyhotovená v dĺžke  uvedenej v prílohe č. 6 nákre-
se č. 2.

(6) Výška požiarnej steny pod¾a odseku 5 sa určuje
spôsobom uvedeným v prílohe č. 7.

(7) Rozde¾ovacou líniou sa rozumie trvalo vo¾ný
priestor medzi požiarnymi úsekmi otvoreného skladu
hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich plynov,
ktorý vytvára bezpečnostnú vzdialenos�.

§ 16

(1) V jednom požiarnom úseku skladu hor¾avých
plynov alebo horenie podporujúcich plynov sa okrem
skladovaného plynu môžu súčasne skladova� aj f¾aše
s celkovým vnútorným objemom najviac 160 l s plyn-
mi, ktoré môžu vytvára� so skladovaným plynom vý-
bušnú zmes. Celkový vnútorný objem tlakových nádob
musí spĺňa� požiadavku pod¾a § 15 ods. 4.
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(2) F¾aše s celkovým vnútorným objemom najviac
160 l uskladnené v požiarnom úseku uzatvoreného
skladu hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich
plynov, ktoré môžu vytvára� s plynmi umiestnenými
v ostatných tlakových nádobách uskladnených v tom-
to požiarnom úseku skladu výbušnú zmes, musia by�
oddelené od ostatných uskladnených tlakových nádob
požiarnou deliacou konštrukciou z konštrukčných
prvkov druhu D1.6)

(3) V sklade hor¾avých plynov alebo horenie podpo-
rujúcich plynov nesmú by� uložené materiály a pred-
mety, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.

(4) Vo vzdialenosti najmenej 5 m od otvoreného skla-
du hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich ply-
nov sa zakazuje fajči� a manipulova� s otvoreným
ohňom. Zákaz sa označuje dobre vidite¾nou tabu¾kou
so značkou a s nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU
S OTVORENÝM OHŇOM.

(5) Tlakové nádoby s hor¾avým plynom alebo horenie
podporujúcim plynom sa musia uloži� do takej vzdia-
lenosti od tepelných spotrebičov alebo iných zdrojov
tepla, aby ich povrchová teplota neprekročila 50 oC.

§ 17

(1) Kovové konštrukcie stavieb a ich časti a kovové
časti technologických zariadení, v ktorých sa hor¾avé
plyny alebo horenie podporujúce plyny ukladajú, skla-
dujú alebo sa s nimi manipuluje, musia by� vodivo
prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami at-
mosférickej elektriny.7)

(2) Vozidlo musí by� pri plnení alebo dávkovaní,
stáčaní alebo pripájaní na odberné zariadenie plynu
uzemnené.

(3) Do stavieb pod¾a odseku 1 musia by� inštalované
elektrické zariadenia s krytím zodpovedajúcim urče-
nému druhu prostredia.8)

(4) V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa
môže používa� iba neiskriace náradie.8)

(5) Osoby v priestoroch s nebezpečenstvom výbu-
chu musia používa� ošatenie a osobné ochranné pra-
covné prostriedky9) z neelektrizujúcich materiálov.
Meracie prístroje nosené na odeve musia by� z neelek-
trizujúcich materiálov.

§ 18

(1) Ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾avých plynov
alebo horenie podporujúcich plynov je stavba vrátane
technologických zariadení, ku ktorým sa pripája vo-
zidlo s hor¾avými plynmi alebo horenie podporujúcimi
plynmi pripojené na odberné zariadenie plynov vráta-
ne technologických zariadení potrebných na odber
plynov.

(2) Hlavné odberné miesto hor¾avých plynov alebo

horenie podporujúcich plynov je priestor, v ktorom sú
uložené prevádzkové tlakové nádoby s celkovým vnú-
torným objemom najviac 1 250 l a pohotovostné tlako-
vé nádoby alebo zásobné tlakové nádoby s celkovým
vnútorným objemom najviac 1250 l, v ktorých sú
umiestnené hor¾avé plyny alebo horenie podporujúce
plyny.

(3) Hlavné odberné miesto hor¾avých plynov alebo
horenie podporujúcich plynov môže by� iba vo výrob-
nom objekte alebo v otvorenom technologickom zaria-
dení, v ktorom sa používa odoberaný plyn, alebo
vo vzdialenosti väčšej ako 20 m od iných stavieb.

(4) Vzdialenos� pri¾ahlých okrajov hlavných odber-
ných miest hor¾avých plynov alebo horenie podporu-
júcich plynov musí by� najmenej 20 m.

(5) Prevádzkovou tlakovou nádobou je tlaková nádo-
ba, ktorá je pripojená na rozvod plynu k odbernému
zariadeniu, ktoré je bez tlakovej nádoby nefunkčné.

(6) Pohotovostnou tlakovou nádobou je tlaková ná-
doba, ktorá je pripojená na rozvod plynu k odbernému
zariadeniu a ktorá sa uvádza do činnosti po vyprázd-
není prevádzkových tlakových nádob.

(7) Zásobnou tlakovou nádobou je tlaková nádoba,
ktorá nie je pripojená na rozvod plynu k odbernému
zariadeniu.

§ 19

(1) Prevádzkovým odberným miestom hor¾avých ply-
nov alebo horenie podporujúcich plynov je priestor,
v ktorom sú uložené prevádzkové f¾aše s celkovým
vnútorným objemom najviac 600 l a pohotovostné f¾a-
še alebo zásobné f¾aše s celkovým vnútorným obje-
mom najviac 600 l, v ktorých sú umiestnené hor¾avé
plyny alebo horenie podporujúce plyny.

(2) Prevádzkovou f¾ašou je f¾aša, ktorá je pripojená
na rozvod plynu k odbernému zariadeniu.

(3) Pohotovostnou f¾ašou je f¾aša, ktorá je pripojená
na rozvod plynu k odbernému zariadeniu a ktorá sa
uvádza do činnosti po vyprázdnení prevádzkovej f¾aše.

(4) Zásobnou f¾ašou je f¾aša, ktorá nie je pripojená
na rozvod plynu k odbernému zariadeniu.

(5) V stavbe, okrem jednopodlažného výrobného ob-
jektu, musí by� prevádzkové odberné miesto umiest-
nené v samostatnom požiarnom úseku alebo
vo  vzdialenosti najmenej 20 m od stavieb.

(6) Vzdialenos� pri¾ahlých okrajov prevádzkových
odberných miest v jednopodlažnom výrobnom objekte
a na vo¾nom priestranstve musí by� najmenej 10 m.

(7) Pracovným odberným miestom hor¾avých plynov
alebo horenie podporujúcich plynov je priestor, v kto-
rom sú uložené prevádzkové f¾aše s celkovým vnútor-
ným objemom najviac 200 l a pohotovostné f¾aše alebo
zásobné f¾aše s celkovým vnútorným objemom najviac

7) STN 34 1390 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu pred bleskom.
8) STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
9) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných

pracovných prostriedkov.
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200 l, v ktorých sú umiestnené hor¾avé plyny alebo
horenie podporujúce plyny.

(8) V stavbe môže by� v jednom požiarnom úseku iba
jedno pracovné odberné miesto hor¾avých plynov alebo
horenie podporujúcich plynov; to sa nevz�ahuje na
jednopodlažné výrobné objekty. Vzdialenos� pri¾ah-
lých okrajov pracovných odberných miest v požiarnom
úseku jednopodlažného výrobného objektu alebo na
vo¾nom priestranstve musí by� najmenej 10 m.

(9) Pracovné odberné miesto hor¾avých plynov alebo
horenie podporujúcich plynov nemôže by� v podzem-
ných podlažiach, na strechách, v podkrovných prie-
storoch, v komunikačných priestoroch, v zhromažïo-
vacích priestoroch a na únikových cestách stavebne
oddelených od iných priestorov.

§ 20

(1) Ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾avých plynov
alebo horenie podporujúcich plynov môže by� iba pri
výrobnom objekte alebo otvorenom technologickom
zariadení, v ktorom sa používa odoberaný plyn, alebo
vo vzdialenosti najmenej 30 m od iného objektu alebo
otvoreného technologického zariadenia.

(2) Vzdialenos� pri¾ahlých okrajov ve¾kokapacitných
odberných miest hor¾avých plynov alebo horenie pod-
porujúcich plynov musí by� najmenej 30 m.

(3) Na ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾avých ply-
nov alebo horenie podporujúcich plynov sa vz�ahuje
§ 11 ods. 1.

(4) Na ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾avých ply-
nov sa vz�ahuje § 11 ods. 10.

(5) Na ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾avých ply-
nov �ažších ako vzduch sa vz�ahuje § 11 ods. 8.

(6) Podlaha ve¾kokapacitného odberného miesta
hor¾avých plynov �ažších ako vzduch musí by� nad
úrovňou pri¾ahlého terénu. Šírka pri¾ahlého terénu
okolo ve¾kokapacitného odberného miesta je uvedená
v prílohe č. 3.

(7) Stavebné konštrukcie ve¾kokapacitného odber-
ného miesta hor¾avých plynov alebo horenie podporu-
júcich plynov musia by� vyhotovené z konštrukčných
prvkov druhu D1.6)

(8) Ve¾kokapacitné odberné miesto acetylénu musí
by� vybavené vodným chladiacim zariadením bránia-
cim šíreniu požiaru.

§ 21

(1) Plniareň hor¾avých plynov, priestor na plnenie
alebo stáčanie hor¾avých plynov, sklad hor¾avých ply-
nov, ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾avých plynov,
hlavné odberné miesto hor¾avých plynov a prevádzko-
vé odberné miesto hor¾avých plynov v stavbe pod¾a
§ 19 ods. 5 sú miesta so zvýšeným požiarnym nebez-
pečenstvom.10)

(2) V plniarni hor¾avých plynov, priestore na plnenie
alebo stáčanie hor¾avých plynov, sklade hor¾avých
plynov, ve¾kokapacitnom odbernom mieste hor¾avých
plynov, hlavnom odbernom mieste hor¾avých plynov
a v prevádzkovom odbernom mieste hor¾avých plynov,
v stavbe pod¾a § 19 ods. 5 sa zakazuje fajči� a používa�
otvorený oheň. Na týchto miestach musí by� umiestne-
ná značka s nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU
S OTVORENÝM OHŇOM a označenie príslušného
prostredia.8)

§ 22

(1) Vyprázdňovanie tlakových nádob alebo tlako-
vých nádob vozidiel sa nesmie urých¾ova� bezprostred-
ným ohrievaním otvoreným ohňom; možno použi� len
také spôsoby ohrevu, pri ktorých nedôjde k prekroče-
niu teplôt pod¾a § 7 ods. 3.

(2) Vyprázdnené tlakové nádoby a tlakové nádoby
vozidiel musia ma� ešte zostatkový pretlak najmenej
0,05 MPa.

(3) Tlakové nádoby a tlakové nádoby vozidiel, v kto-
rých je acetylén, musia obsahova� ešte zostatkový
acetylén;  ve¾kos� pretlaku zostatkového acetylénu
v tlakovej nádobe, ktorý je závislý od teploty tlakovej
nádoby, je uvedená v prílohe č. 8.

(4) F¾aše s acetylénom sa vyprázdňujú v zvislej po-
lohe alebo v naklonenej polohe najmenej 30o od vodo-
rovnej roviny ventilom hore. Acetylén sa z f¾aše odobe-
rá rovnomerne v množstve, ktoré nepresahuje 1 000 l
za hodinu.

(5) S odberom acetylénu z tlakovej nádoby alebo tla-
kovej nádoby vozidla, ktorá má inú poréznu hmotu ako
liatu, možno zača� až po uplynutí najmenej jednej
hodiny po jej doprave na miesta odberu plynu pod¾a
§ 18 ods. 1 a 2 a § 19 ods. 1 a 7.

(6) Za redukčným ventilom tlakovej nádoby alebo
tlakovej nádoby vozidla, v ktorej je umiestnený acety-
lén, môže by� pracovný pretlak najviac 0,15 MPa.

§ 23

(1) Prirodzeným alebo núteným vetraním a havarij-
ným vetraním sa vetrá plniareň hor¾avých plynov,
priestor na plnenie alebo stáčanie hor¾avých plynov,
uzatvorený sklad hor¾avých plynov, ve¾kokapacitné
odberné miesto hor¾avých plynov a prevádzkové od-
berné miesto hor¾avých plynov umiestnené v stavbe
pod¾a § 19 ods. 5; to sa nevz�ahuje na plniareň hor¾a-
vých plynov, priestor na plnenie alebo stáčanie hor¾a-
vých plynov, ve¾kokapacitné odberné miesto hor¾a-
vých plynov, ktoré tvoria otvorené technologické
zariadenie.

(2) Ak sa vetrá otvormi na prívod vzduchu s celkovou
plochou najmenej 1 % podlahovej plochy a otvormi na
odvod vzduchu s celkovou plochou najmenej 1,3 %
podlahovej plochy, ide o prirodzené vetranie.

10) § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej
národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.
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(3) Ak sa vetrá tak, že sa zabezpečuje najmenej
trojnásobná výmena vzduchu za hodinu, ide o nútené
vetranie.11)

(4) Ak sa vetrá tak, že sa zabezpečuje najmenej
desa�násobná výmena vzduchu za hodinu, ide o hava-
rijné vetranie. Havarijné vetranie sa uvádza do činnos-
ti pri dosiahnutí nebezpečnej koncentrácie hor¾avého
plynu.

(5) Ventilátory na nútené vetranie11) a na havarijné
vetranie plniarne hor¾avých plynov, priestoru na plne-
nie alebo stáčanie hor¾avých plynov, skladu hor¾avých
plynov, ve¾kokapacitného odberného miesta hor¾a-
vých plynov a prevádzkového odberného miesta hor¾a-
vých plynov umiestneného v stavbe pod¾a § 19 ods. 5
musia ma� také krytie, ako je krytie pre prostredie so
stupňom nebezpečenstva výbuchu 28) vyhotovené
s prihliadnutím na hor¾avé plyny, s ktorými sa mani-
puluje, pod¾a ich príslušnej skupiny výbušnosti.

(6) Vzduchotechnické zariadenie musí by� vyhotove-
né tak, aby sa ním nemohol šíri� požiar medzi jednot-
livými požiarnymi úsekmi.

§ 24

(1) Tlakové nádoby musia by� pri manipulácii chrá-
nené pred mechanickým nárazom.

(2) Spôsob uchytenia tlakovej nádoby pri manipulá-
cii s ňou musí zodpoveda� návodu na použitie vyhoto-
venému jej výrobcom.

(3) Tlakové nádoby možno prepravova� len s uzavre-
tými ventilmi a ak sú vybavené ochrannými klobúčik-
mi, musia by� ochranné klobúčiky nasadené.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 25

(1) Plniarne hor¾avých plynov alebo horenie podpo-
rujúcich plynov, priestory na plnenie alebo stáčanie
hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich plynov,
sklady hor¾avých plynov alebo horenie podporujúcich
plynov a ve¾kokapacitné odberné miesta hor¾avých
plynov alebo horenie podporujúcich plynov vybudova-
né alebo navrhnuté pred dňom nadobudnutia účin-
nosti tejto vyhlášky sa upravia v súlade s ustanove-
niami § 3 až 5, § 8 a 9, § 11, § 13 a 14, § 15 ods. 5 až 7
a § 20 pri ich rekonštrukcii, najneskôr do 31. decem-
bra 2005.

(2) Havarijné vetranie vybudovaných plniarní hor¾a-
vých plynov alebo ktorých stavba začala pred dňom
účinnosti tejto vyhlášky sa musí inštalova� pri ich
rekonštrukcii, najneskôr do 31. decembra 2005.

(3) Výnimky z technických noriem zostávajú v plat-
nosti na dobu, na ktorú boli povolené.

§ 26

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. mája 2000.

Ladislav Pittner v. r.

11) STN 12 0000 Vzduchotechnické zariadenia. Názvoslovie.
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