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Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí pozostáva
z krytu (1) navíjača plachty, ktorý je rozoberateľne spojený
so stabilizačnými nohami (2), pričom tieto môžu byť rozoberateľne spojené s držiakmi (6) na zaistenie krycej steny
o rôzne predmety nachádzajúce sa v mieste mimoriadnej
udalosti, akými sú kolesá áut, stromy, oceľové zvodidlá
a iné. Z krytu (1) navíjača plachty sa manuálne rozvíja krycia plachta (3), ktorá sa môže zachytiť o predmety alebo
o záchytné oko (5) nasledujúceho krytu (1) navíjača plachty. Krycia plachta (3) sa sťahuje cez zabudovaný navíjač (7)
do krytu (1) navíjača plachty, pričom kryt (1) navíjača
plachty je zakrytý klobúkom (4). Celá konštrukcia je poskladateľná do prenosného, úložného a skladovateľného
stavu.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie mobilnej krycej steny určenej na optické prekrytie miesta mimoriadne udalosti. Technické riešenie spadá do oblasti strojárskeho priemyslu.
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Doterajší stav techniky
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Pri záchranárskych činnostiach, vyšetrovaní mimoriadnych udalostí a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí sa obvykle využívajú iba usmerňovacie značky a/alebo zariadenia. Tieto zariadenia sú primárne
určené na riadenie cestnej premávky v mieste dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti, ako aj zabezpečenie plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky. Používané zariadenia
nie sú konštruované tak, aby zamedzili účastníkom cestnej premávky a iným osobám zhromažďovať sa
v mieste dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti a sledovať aktuálne dianie v danom mieste a prácu záchranných zložiek, súdnych znalcov, vyšetrovateľov či iných povolaných osôb.
V zahraničí sa v súčasnosti na tento účel využívajú krycie plachty na konštrukciách, ktoré zabraňujú pohľadom okoloidúcich/cestujúcich osôb, pričom zároveň dokážu usmerniť chod osôb aj vozidiel. Takéto
plachty sú pevne spojené s konštrukciou obdobnou mobilnému plotu, pričom sa vyžadujú závažia na zem
z dôvodu stabilizácie celej konštrukcie a jej odolnosti voči náporu vetra a tlaku vzduchu s osadením pre plot
a minimálne dve obsluhujúce osoby, prepravný automobil s ložnou plochou pre závažia aj pevnú konštrukciu.
V praxi sú využívané aj plachty s konštrukciou nožnicového charakteru, ktoré môže obsluhovať jedna
osoba, pričom konštrukcia je v zloženom stave uložená vo vreciach, plachta pripájajúca sa na konštrukciu je
uložená v ďalších vreciach, celková dĺžka plachty sa nedá meniť, stabilizačná konštrukcia pokrýva na zemi
pomerne veľkú plochu.
Podstata technického riešenia
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Požiadavky na zabezpečenie plynulého chodu alebo prejazdu osôb bez ohrozenia iných osôb a nežiadúceho zhromažďovania sa v danom mieste zabezpečuje mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí, ktorú je
možné rozvinúť okolo nehodovej udalosti alebo inej mimoriadnej udalosti.
Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí pozostáva zo samonosného krytu navíjača plachty, ktorý je
vhodne vyrobený z oceľových profilov pomocou rozoberateľných spojov. Vo vnútri krytu navíjača plachty je
uložená zvinutá plachta s navíjačom, ktorý je spojený rozoberateľným spôsobom s plachtou aj s krytom navíjača. Kryt navíjača plachty je v spodnej časti uložený rozoberateľným spôsobom na stabilizačných nohách.
V hornej časti krytu navíjača plachty je rozoberateľným spojom pripevnený klobúk. Kryt navíjača plachty
disponuje prípojným okom na zaistenie ďalšej rozvinutej plachty.
Hlavnú úlohu, pri krytí miesta mimoriadnej udalosti, tvorí krycia plachta mobilnej krycej steny, ktorá sa
po rozvinutí do požadovanej dĺžky, pričom obmedzujúcim faktorom je jej maximálny rozmer, pripojí na minimálne jedno oko ďalšieho krytu navíjača plachty, čím sa vytvorí požadované optické prekrytie miesta mimoriadnej udalosti. Pohyb plachty je zabezpečený navíjačom plachty, ktorý zabezpečuje poloautomatické
stiahnutie plachty po jej manuálnom rozvinutí späť do krytu navíjača plachty. Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí sa postaví na pevný podklad na rozvinuté stabilizačné nohy, ktoré je tiež možné rozoberateľne zachytiť aj o koleso statického vozidla nachádzajúceho sa v mieste nehody alebo inej mimoriadnej udalosti.
V jednom kryte navíjača plachty môže byť jedna krycia plachta alebo v ňom môže byť umiestnených viacero krycích plachiet nad sebou na celú výšku krytu navíjača plachty. Veľkosť a typ materiálu krycích
plachiet je variabilný podľa požiadaviek používateľov.
Uloženie krytu navíjača plachty na stabilizačných nohách či upevnenie na inom stabilizačnom predmete
sa líši v závislosti na konkrétnom použití mobilnej krycej steny v mieste mimoriadnej udalosti.
Výhody riešenia mobilnej krycej steny mimoriadnych udalostí podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výhody spočívajú v jednoduchosti použitia jednou obsluhujúcou osobou, malých prepravných rozmeroch v zloženom stave, možnosti
rozvinúť ľubovoľnú dĺžku krycej plachty s ohľadom na jej maximálny rozmer, poloautomatizovanom sťahovaní krycej plachty navíjačom.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde je na obrázku 1a v náryse, na obrázku 1b
v bokoryse, na obrázku 1c pôdoryse vyobrazená mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí. Na obrázku 1d
je vyobrazený detail mobilnej krycej steny mimoriadnych udalostí v reze. Na obrázku 1e v náryse, 1f v pôdoryse je vyobrazená mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí v mobilnom režime. Na obrázku 1g v náryse
a na obrázku 1h v pôdoryse je vyobrazená mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí zablokovaná o predmet.
Na obrázku 2a je v náryse, na obrázku 2b v bokoryse a na obrázku 2c v pôdoryse vyobrazená mobilná
krycia stena mimoriadnych udalostí obsahujúca kolieska na stabilizačných nohách a držiakoch predmetov.
Na obrázku 3a je v náryse, na obrázku 3b v bokoryse a na obrázku 3c v pôdoryse vyobrazená mobilná
krycia stena mimoriadnych udalostí obsahujúca výstražné svetelné zariadenie v oblasti klobúka.
Príklady uskutočnenia
Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako
obmedzenia technických riešení.
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí, ako je to znázornené na obr. 1a, 1b a 1c. Pozostáva z krytu 1 navíjača plachty,
ktorý je rozoberateľne spojený so sklopiteľnými stabilizačnými nohami 2 pre zabezpečenie stability mobilnej
krycej steny voči vetru, okoloidúcim automobilom a pod., pričom tieto môžu byť rozoberateľne spojené so
sklopiteľnými držiakmi 6 pre zaistenie krycej steny o predmety, akými sú kolesá áut, stromy, oceľové zvodidlá a iné. Z krytu 1 navíjača plachty sa manuálne rozvíja krycia plachta 3 s minimálne jedným úchytom na
jej pripevnenie, ktorá môže byť plná alebo perforovaná z materiálov navinuteľných do tuby, pomocou navíjača 7 vstavaného do plachty a pripevneného v kryte 1 navíjača plachty, ako napr. plachtovina. Navíjač 7 zabezpečuje poloautomatické stiahnutie krycej plachty 3 po jej manuálnom rozvinutí späť do krytu 1 navíjača
plachty. Kryciu plachtu 3 možno zachytiť o predmety ako sú stromy, autá, ploty, alebo o minimálne jedno
záchytné oko 5 umiestnené na kryte 1 navíjača plachty ďalšej mobilnej krycej steny mimoriadnych udalostí.
Záchytné oko 5 môže byť tvorené zo žeriavového oka, ťažného oka, oka vytvoreného z plechov a iného obdobného riešenia napodobňujúce oko. Na kryte 1 navíjača plachty je umiestnený klobúk 4 spojený s krytom 1
navíjača plachty rozoberateľným alebo nerozoberateľným spojom. Kryt 1 navíjača plachty, stabilizačné nohy
2, klobúk 4 môžu byť vyrobené z oceľových profilov, ohnutých plechov, plastových vyfúknutých alebo extrudovaných profilov, alebo plastových, hliníkových a liatinových odliatkov, hliníkových extrudovaných profilov. Pomocou rozoberateľných spojov stabilizačných nôh 2 a sklopiteľných držiakov 6 možno mobilnú kryciu stenu zložiť do prenosného stavu, úložného a skladovateľného stavu (obrázok 1a, obrázok 1b, obrázok 1c,
obrázok 1d, obrázok 1e, obrázok 1f, obrázok 1g, obrázok 1h).

40

Príklad 2
Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí ako v príklade 1, s tým rozdielom, že miesto stabilizačných
nôh 2 sú upnuté rozložiteľné nohy 10 s kolieskami pre ľahší presun mobilnej krycej steny po zemi (obrázok
2a, obrázok 2b, obrázok 2c).
45

Príklad 3
Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí ako v príklade 1, s tým rozdielom, že miesto klobúka 4 je na
kryt 1 navíjača plachty rozoberateľne uložené výstražné svetelné zariadenie 20 (obrázok 3a, obrázok 3b, obrázok 3c).
50

Priemyselná využiteľnosť

55
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Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí je prednostne určená na zabránenie sledovania miesta nehodovej udalosti alebo inej mimoriadnej udalosti zúčastnenými osobami, ako aj náhodnými okoloidúcimi. Použitie predmetu technického riešenia v mieste nehody alebo mimoriadnej udalosti vytvára priestor pre záchranné zložky a iné povolané osoby pracovať bez ruchov z okolitého prostredia. Jej použitie v mieste mimoriadnej udalosti zároveň zabezpečuje vyššiu bezpečnosť pre záchranné zložky pri ich práci. Jej využitie nachádzame najmä v automobilovom priemysle a v činnosti záchranných zložiek. Je možné ju využívať ako
jednu z pomôcok záchranných zložiek v práci v exteriéri.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z krytu (1) navíjača plachty, v ktorom je umiestnená krycia plachta (3) a navíjač (7) na poloautomatické stiahnutie
krycej plachty (3), pričom kryt (1) navíjača plachty je rozoberateľne spojený so stabilizačnými nohami (2) na
zabezpečenie pevného postavenia krytu (1) navíjača plachty na podklade; ďalej že na kryte (1) navíjača
plachty je umiestené minimálne jedno záchytné oko (5) na zachytenie krycej plachty (3), pričom kryt (1) navíjača plachty je na vrchnej časti zakrytý klobúkom (4).
2. Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
stabilizačné nohy (2) sú rozoberateľne spojené so sklopiteľnými držiakmi (6) pre zaistenie krycej steny
o predmety nachádzajúce sa v mieste mimoriadnej udalosti.
3. Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
stabilizačné nohy (2) sú nahradené rozložiteľnými nohami (10) s kolieskami na ľahší presun mobilnej krycej
steny po zemi.
4. Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že stabilizačné nohy (2) a rozložiteľné nohy (10) s kolieskami sú s krytom (1) navíjača plachty spojené pomocou rozoberateľných spojov na zabezpečenie možnosti poskladania mobilnej krycej steny.
5. Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
v hornej časti krytu (1) navíjača plachty je rozoberateľne uložené svetelné zariadenie (20) s vlastným zabudovaným zdrojom napájania.
9 výkresov

4

SK 38-2021 U1

@OBRAZKY@

5

SK 38-2021 U1

6

SK 38-2021 U1

7

SK 38-2021 U1

8

SK 38-2021 U1

9

SK 38-2021 U1

10

SK 38-2021 U1

11

SK 38-2021 U1

12

SK 38-2021 U1

Koniec dokumentu

13

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

VÝSLEDOK REŠERŠE
PÚV 38-2021

A. Zatriedenie predmetu prihlášky úžitkového vzoru podľa MPT
E01F 13/00, A47G 5/00

B. Prehľadávané oblasti
Prieskum v minimálnej PCT dokumentácii: E01F, A47G
Prieskum v dokumentoch nepatriacich do minimálnej PCT dokumentácie: E01F, A47G

C. Dokumenty, ktoré sú považované za relevantné
US2015117948 A1 (CARLSON) 2015-04-30
US2004112550 A1 (GREEN) 2004-06-17 A1 (MAAS)
US7219709 B1(WILLIAMS) 2007-05-22
DE102019124412 A1 (CONNFAIR) 2020-09-10
US6733204 B1 (PANICCIA) 2004-05-11
US2009294078 A1 (FELDPAUSCH, GOMEZ, HAGER, HEIDMANN) 2009-12-03
US2009090475 A1 (FIRST PRINCIPLES) 2009-04-09
WO9317195 A1 (MAAS) 1993-09-02
US2003197165 A1 (RUBBERMAID) 2003-10-23
Dátum skutočného ukončenia rešerše:
9. 7. 2021

2222V

Rešerš urobil:
Bc. Ing. Ivan Korda

