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Aplikačné výstupy 

[1] Vizualizácia simulácie prvej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (200 m dlhá 

časť tunela, pohľad zboku) 

[2] Vizualizácia simulácie prvej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (400 m dlhá 

časť tunela, pohľad zboku) 

[3] Vizualizácia simulácie prvej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (200 m dlhá 

časť  tunela, pohľad zhora) 

[4] Vizualizácia simulácie prvej dymovej skúšky v tuneli Poľana: vertikálny rez viditeľnosti 

(200 m dlhá časť tunela, pohľad zboku) 

[5] Vizualizácia simulácie prvej dymovej skúšky v tuneli Poľana: horizontálny rez viditeľnosti 

vo výške ľudskej hlavy (200 m dlhá časť tunela, pohľad zhora) 

[6] Vizualizácia simulácie druhej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (časť tunela, 

pohľad zboku) 

[7] Vizualizácia simulácie druhej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (časť tunela, 

pohľad zhora) 

[8] Vizualizácia simulácie druhej dymovej skúšky v tuneli Poľana: vertikálny rez viditeľnosti 

(časť tunela, pohľad zboku) 

[9] Vizualizácia simulácie druhej dymovej skúšky v tuneli Poľana: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[10] Vizualizácia simulácie tretej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[11] Vizualizácia simulácie tretej dymovej skúšky v tuneli Poľana: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zhora) 

[12] Vizualizácia simulácie tretej dymovej skúšky v tuneli Poľana: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[13] Vizualizácia simulácie tretej dymovej skúšky v tuneli Poľana: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[14] Vizualizácia simulácie dymovej skúšky v tuneli Považský Chlmec: šírenie dymu (celý 

tunel, pohľad zboku, mierka 5:1) 



[15] Vizualizácia simulácie dymovej skúšky v tuneli Považský Chlmec: šírenie dymu (celý 

tunel, pohľad zboku, mierka 7:1) 

[16] Vizualizácia simulácie dymovej skúšky v tuneli Považský Chlmec: šírenie dymu (časť 

tunela s prvým núdzovým zálivom, pohľad zboku) 

[17] Vizualizácia simulácie dymovej skúšky v tuneli Považský Chlmec: šírenie dymu (časť 

tunela s druhým núdzovým zálivom, pohľad zboku) 

[18] Vizualizácia simulácie dymovej skúšky v tuneli Považský Chlmec: šírenie dymu (časť 

tunela so zdrojom požiaru, pohľad zboku) 

[19] Vizualizácia simulácie prvého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[20] Vizualizácia simulácie prvého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

teplotného poľa (časť tunela, pohľad zboku) 

[21] Vizualizácia simulácie prvého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

rýchlosti prúdenia (časť tunela, pohľad zboku) 

[22] Vizualizácia simulácie prvého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[23] Vizualizácia simulácie prvého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[24] Vizualizácia simulácie druhého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[25] Vizualizácia simulácie druhého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

teplotného poľa (časť tunela, pohľad zboku) 

[26] Vizualizácia simulácie druhého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

rýchlosti prúdenia (časť tunela, pohľad zboku) 

[27] Vizualizácia simulácie druhého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[28] Vizualizácia simulácie druhého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[29] Vizualizácia simulácie tretieho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[30] Vizualizácia simulácie tretieho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

teplotného poľa (časť tunela, pohľad zboku) 

[31] Vizualizácia simulácie tretieho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

rýchlosti prúdenia (časť tunela, pohľad zboku) 

[32] Vizualizácia simulácie tretieho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[33] Vizualizácia simulácie tretieho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[34] Vizualizácia simulácie štvrtého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[35] Vizualizácia simulácie štvrtého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

teplotného poľa (časť tunela, pohľad zboku) 

[36] Vizualizácia simulácie štvrtého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

rýchlosti prúdenia (časť tunela, pohľad zboku) 

[37] Vizualizácia simulácie štvrtého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[38] Vizualizácia simulácie štvrtého scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[39] Vizualizácia simulácie piateho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[40] Vizualizácia simulácie piateho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

teplotného poľa (časť tunela, pohľad zboku) 

[41] Vizualizácia simulácie piateho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

rýchlosti prúdenia (časť tunela, pohľad zboku) 



[42] Vizualizácia simulácie piateho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[43] Vizualizácia simulácie piateho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

[44] Vizualizácia simulácie šiesteho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: šírenie dymu (časť 

tunela, pohľad zboku) 

[45] Vizualizácia simulácie šiesteho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

teplotného poľa (časť tunela, pohľad zboku) 

[46] Vizualizácia simulácie šiesteho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

rýchlosti prúdenia (časť tunela, pohľad zboku) 

[47] Vizualizácia simulácie šiesteho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: vertikálny rez 

viditeľnosti (časť tunela, pohľad zboku) 

[48] Vizualizácia simulácie šiesteho scenára požiaru vo fiktívnom tuneli: horizontálny rez 

viditeľnosti vo výške ľudskej hlavy (časť tunela, pohľad zhora) 

 


