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Samovznietenie je jeden zo zvláštnych, nie
však veľmi častých javov, ktorý laickú i od -
bornú verejnosť zaujíma už dlhé roky. Väč -
šina z nás vie, o čo ide buď z počutia,
odbornej literatúry alebo vlastných skúse-
ností. Idete napríklad po chodníku a z ničo-
ho nič začnete bez zjavných príčin horieť. Je
to veľmi nepríjemné, pretože jediné, čo vás
v tej chvíli zaujíma, je to, kde sa nachádza
najbližší vodovodný hydrant alebo iný zdroj
vody. Vďaka relatívne nízkej frekvencii ich
výskytu, nie je obvykle toto riešenie obzvlášť
akútne. Na druhej strane sú však mnohé
pracoviská, ako napr. podniky na výrobu
munície a zábavnej pyrotechniky, kde
samovznietenie niektorého zo zamestnan-
cov akútnym problémom naozaj je. Riešenie
problému samovznietenia má tri čiastkové
ciele: po prvé zistenie, čo tento jav spôso-
buje, po druhé identifikácia jedincov, ktorí
majú zvýšené predpoklady na možnosť
samovznietenia a po tretie realizácia osobit-
ného požiarneho režimu určeného na zabrá-
nenie vzniku požiarov v dôsledku samovz-
nietenia.

Chemické laboratóriá sú jedny z tých pra-
covísk, kde samovznietenie experimentálne-
ho pracovníka môže mať nedozerné násled-
ky. Okrem úplne jasných prípadov existuje
aj veľa neobjasnených požiarov, o ktorých
sa nevie, či ich hlavnou príčinou bolo sa -
movznietenie alebo niečo iné. Známy je ne -
doriešený prípad veľkého požiaru v Bra -
tislave, kde sa nedalo jednoznačne určiť, čo
bolo hlavnou príčinou požiaru pri ohrievaní
metanolu nad otvoreným ohňom laboratór-
neho kahana, o ktoré sa snažil chemik po
dvadsaťročnej prestávke v experimentálnej
práci, kompenzujúci nedostatok laboratór-
nych skúseností usilovným publikova-
ním v zahraničných odborných časopi-
soch z oblasti chémie.

Chemici sú tou skupinou ľudí, ktorá
môže prispieť k riešeniu problému sa -
movznietenia najviac. Z pohľadu ché-
mie sa totiž problém samovznietenia
redukuje na problém vysvetlenia výraz-
ného zníženia aktivačnej energie oxidá -
cie tukov a bielkovín, ktoré, ako je
známe, sú najvýznamnejšou horľavou
zložkou ľudského tela. Tu treba spome-
núť, že tepelnými vlastnosťami látok sa
zaoberá tzv. termická analýza. Hlavnou
experimentálnou metódou termickej
analýzy je zistenie priebehu závislosti hmot-
nosti vzorky pri postupnom zvyšovaní von-
kajšej teploty. Sú látky, ktoré svoju hmotnosť
menia málo, resp. vôbec a sú také, pri kto-
rých je pokles rýchly a výrazný. Pri samovz-
nietení je v dôsledku horenia pokles hmot-
nosti „vzorky“ rýchly a navyše nezávislý od
vonkajšej teploty. Práve preto je frekvencia
výskytu tohto javu takmer nezávislá od roč-
ného obdobia. Termická analýza teda nedo -

káže dať odpoveď na otázku, prečo k sa -
movznieteniu dochádza. Dlhodobé štúdie
na štatisticky významných súboroch aka-
demických pracovníkov zaoberajúcich sa
výskumom v oblasti prírodných vied ukáza-
li, že zvýšené riziko samovznietenia sa ob -
vykle viaže na vykonávanie určitých zvlášt-
nych typov činností. Napríklad k výraznému
lokálnemu zvýšeniu telesnej teploty môže
dôjsť pri prijatí správy, že v priebehu nie-
koľkých dní máte urobiť inventúru nepo-
trebných chemikálií, kníh alebo starého ná -
bytku. Naopak, lepenie samolepiek s emblé -
mom Európskeho sociálneho fondu na 140
stoličiek, 50 stolov a 300 ks pier je činnosť
upokojujúca, ktorá nevyvoláva zmenu
teploty. 

Všeobecne možno konštatovať, že z hľa-
diska pravdepodobnosti samovznietenia
sú najnebezpečnejšie práce administratív-
ne. Keďže podľa posledných výskumov
Štatistického úradu SR pripadá na ne tak-
mer 95 % pracovnej doby vysokoškolských
učiteľov (zvyšok je výskum, pedagogická
činnosť a pitie kávy), sú slovenské vysoké
školy pracoviskami s najvyšším stupňom
ohrozenia. Vzhľadom na objektívne ťažkos-
ti s redukciou času, ktorý sa  vynakladá na
tzv. „akademické výkazníctvo“, je jedinou
cestou zníženia následkov samovznietenia
zmena doteraz platných požiarnych opatre-
ní. Jeden z inšpiratívnych návrhov riešenia
tohto problému je povinné nosenie tzv.
osobných hasiacich prístrojov (viď obrá-
zok). V prípade najmenšieho podozrenia zo
samovznietenia treba zachovať chladnú
hlavu a držať sa nasledovnej postupnosti
úkonov:

• Počkáte, či sa plameň rozhorí. 
• Elektronickou poštou oznámite túto
udalosť vášmu bezpečnostnému 
technikovi.   
• Zrýchleným krokom – za súčasného
volania „horím“ – sa presuniete na
vrátnicu, pričom sa nezdržujete
vyzdvihnutím objednávky piatich litrov
benzénu a dvoch litrov éteru z centrál-
neho skladu chemikálií. 
• Na vrátnici sa začnete hasiť.
• Sumarizujete počet predmetov,
resp. osôb, ktoré sa vám podarilo 
cestou zapáliť.

Porušenie vyššie uvedenej postupnosti kro-
kov obvykle sťažuje dokumentáciu požiarov
na chemických pracoviskách. Vzhľadom na
práve budovaný nový informačný systém re -
gistrácie požiarov na Slovensku, by to moh -
lo vyvolať jeho čiastočné alebo úplné zne-
funkčnenie.    
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Nové objavy pri objasnení problému samovznietenia

Typická krivka zmeny hmotnosti 
akademického pracovníka počas
samovznietenia. Zistilo sa, že konečná
strata hmotnosti, je obvykle priamo
úmerná súhrnnému počtu akademických
titulov. (Informácie o pracovníkovi: 
vek: 45 rokov; tituly: Doc., RNDr., 
PhD.; záujmová oblasť: chémia 
kremičitanov)

Osobný hasiaci prístroj je jediným 
riešením pre zabránenie 
samovznieteniarizikových osôb na
rizikových pracoviskách.


