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Anotácia 
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 Námetom bakalárskej práce je problematika požiarnej bezpečnosti stavieb 

základných škôl s aplikovaním na budovu Základnej školy v Chlebniciach. Práca sa zaoberá 

zhrnutím aktuálneho stavu požiarneho zabezpečenia stavby a následným návrhom 

doporučení na jeho zlepšenie. Prostredníctvom vykonaných taktických cvičení zameraných 

na evakuáciu osôb a likvidáciu simulovaného požiaru sa zistí aktuálny stav požiarneho 

riešenia stavby a určia sa doporučenia na jeho zlepšenie podľa aktuálnych prepisov 

Slovenskej republiky porovnaných s predpismi Českými. Popri hlavnej úloha sa určia aj 

doporučenia pre zlepšenie akcie schopnosti jednotky DHZ Chlebnice. 

Kľúčové slová: požiarna bezpečnosť, evakuácia osôb, požiarny evakuačný plán, likvidácia 

požiaru, akcie schopnosť. 

 

Summary 

SPIŠÁK, Vladimír. Assessment of Fire Safety of a Basic School Building, in 

Ostrava, 2016. 31 p. Bachelor thesis. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safty Engineering. Supervisor: doc. Dr. Ing Miloš Kvarčák  

Theme bachelor 's thesis is the problem fire safety of buildings primary schools with 

the applications to the elementary school in Chlebnice. The work deals with a summary of 

the current status of fire security of construction and subsequent draft recommendations for 

its improvement. Throught a tactical exercise focused on evacuation of people and 

destruction of simulated fire is detected  current stale fire actual transcripts of the Slovak 

republic compared with the Czech regulations. Besides the main tasks will be identified and 

recommendation for improving the ability to share units DHZ Chlebnice. 



Key words: fire safety, evacuation of occupants, fire evacuation plan, Fire fighting, action 

ability. 
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Zoznam skratiek 

Slovenské skratky 

BÚ  Bojový úsek 

ČR  Česká republika 

DHZ  Dobrovoľný hasičský zbor 

DHZO  Dobrovoľný hasičský zbor obce 

DPO  Dobrovoľná požiarna ochrana 

EPS  Elektrická požiarna signalizácia 

HJ  Hasičská jednotka 

HP  Hasiaci prístroj 

ML   Metodický list 

MV  Ministerstvo vnútra 

NR  Národná rada 

OP a FO-P Právnická osoba a fyzická osoba-podnikajúca 

OOPP  Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

OÚ  Obecný úrad  

OPP  Ochrana pred požiarmi 

PBS  Požiarna bezpečnosť stavieb 

PEP  Požiarne evakuačný plán 

PHP  Prenosný hasiaci prístroj 

PK  Požiarna kniha 

PL  Poľská republika 

PO  Požiarna ochrana 

PPS  Požiarne poplachové smernice 

PZ  Požiarne zariadenia 



SHZ  Stabilné hasiace zariadenia 

SR  Slovenská republika 

VZ  Veliteľ zásahu 

TP  Technické prostriedky 

ZNVP  Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru 

ZODT  Zariadenie na odvod dymu a tepla 

ZŠ  Základná škola 

Z. z.  Zbierka zákonov 

PIO  Prostriedky individuálnej ochrany 

Cudzojazyčné skratky 

OSP  Ochotnicza straž požarna
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Úvod 

Ústrednou témou bakalárskej práce je posúdenie požiarne bezpečnostného riešenia 

budovy základnej školy (ZŠ) v obci Chlebnice a jej hlavným cieľom je zhrnutie 

a vyhodnotenie uskutočnenej evakuácie osôb a následného hasičského zásahu na likvidáciu 

požiaru. Okrem toho si práca kladie za cieľ vypracovať aj návrh príslušných opatrení, zmien  

či vylepšení, potrebných pre odstránenie prípadných nedostatkov v požiarne 

bezpečnostných opatreniach budovy ZŠ a tak tiež nedostatkov jednotky Dobrovoľného 

hasičského zboru obce Chlebnice (DHZO) a to prostredníctvom uskutočnených taktických 

cvičení. Tie to cvičenia boli zrealizované za pomoci jednotiek DHZO Chlebnice a poľských 

príslušníkov Ochotníckej stráži požiarnej (OSP) Horná a Dolná Slopnica.  Uskutočnené 

cvičenia sa zameriavali na efektívnosť evakuácie osôb miestnej ZŠ a na preverenie akcie 

schopnosti jednotky DHZO pri zásahu na likvidáciu požiaru. Celý priebeh taktických cvičení 

sa pridŕžal pokynov vyplývajúcich z § 28 ods. 1) písm. a), b) vyhlášky č. 611/2006 Z. z. 

o hasičských jednotkách v znení neskorších prepisov (ďalej len „vyhláška o hasičských 

jednotkách). 

Cvičenie bolo z dôvodu bezpečnosti žiakov a organizácie rozdelené do dvoch fáz a 

uskutočnené v priebehu dvoch dní. Prvý deň prebiehala časovo zaznamenávaná evakuácia 

osôb z budovy základnej školy jednotkou DHZO Chlebnice, a druhý deň samotný hasičský 

zásah likvidácie simulovaného požiaru jednotkami DHZO Chlebnice v spolupráci s OSP  

Slopnica. Keďže bola do cvičenia, v rámci 20 ročnej vzájomnej spolupráce medzi obcami 

Chlebnice a Slopnice, zapojená aj jednotka poľských hasičov, cvičenie sa dostalo na úroveň 

cezhraničnej spolupráce, čo vyplýva z § 44 ods. 6) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), ktorým 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia oznámenia č. 44/1995 Z. z. Ministerstva zahraničných 

vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 

Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci, na ktorú nadväzuje dohoda o spolupráci medzi 

Zväzom dobrovoľných hasičských zborov Poľskej republiky a Dobrovoľnou požiarnou 

ochranou Slovenskej republiky podpísanej dňa 19. septembra 2004. Táto jednotka poľských 

príslušníkov figurovala pri cvičení ako jednotka vyslaná zo susednej obce. Ďalším dôvodom 

účasti tejto jednotky na cvičení bolo lepšie vybavenie technickými prostriedkami, keďže 

jednotka DHZO Chlebnice  nedisponuje dostatočnou výbavou pre zásah v interiéroch 
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budovy. Tým pádom bola prítomnosť tejto jednotky pre priebeh cvičenia kľúčová a pre 

následné identifikovanie vzniknutých nedostatkov veľmi prínosná. [18] 
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Rešerše 

Normy ktoré riešia požiarnu bezpečnosť stavieb prešli dlhoročnou obmenou, Od normy 

ČSN 73 0760 Požiarne predpisy pre výstavby priemyslových závodov a sídlisk, vydanej 

v roku 1954 cez normu s modrým pruhom ČSN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb (PBS) 

Spoločné ustanovenia zo začiatku sedemdesiatych rokov za čias socialistického štátu ČSSR, 

až po stávajúcu STN 92 0201 PBS Spoločné ustanovenia časť 1.: Požiarne riziko, veľkosť 

požiarneho úseku, časť 2.: Stavebné konštrukcie, časť 3.: Únikové cesty a časť 4.: Odstupové 

vzdialenosti, samostatnej SR.  [19] 

 

Technická správa požárni ochrany, Školské centrum Chlebnice 

Kollárová B. 

Ostrava, Projektový ústav SSN Praha, 1981 

 Dokumentácia rieši pôvodnú požiarnu bezpečnosť stavby Základnej školy  

Chlebnice. 

 

Projektová dokumentácia stavby, Základnej školy Chlebnice 

Lovíšek J. 

Dolný Kubín, 2008 

 Dokumentácia rieši stavebné prevedenie stavby Základnej školy Chlebnice. [4]  

 

Norma STN 92 0201, Nevýrobné stavby spoločné ustanovenia 

Ing. Dekánek J., Ing. Kopcayová V. 

Bratislava, Slovnaftprojekt s.r.o., Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000 

 Norma je rozdelená na štyri časti. Pričom časť 1. sa zaoberá Požiarnym rizikom a 

veľkosťou požiarneho úseku, časť 2. Stavebnými konštrukciami, časť 3. rieši Únikové cesty 

a časť 4. Odstupy. [12] 
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1   Charakteristika bodov záujmu 

1.1   Popis obce Chlebnice 

Obec Chlebnice sa nachádza na severe Slovenska a spadá do regiónu Orava, 

konkrétne pod okres mesta Dolný Kubín v Žilinskom kraji. Vznik obce sa datuje do polovice 

16. storočia, presnejšie do roku 1554, a jej súčasná katastrálna rozloha činí 25,3 km2. V 

histórii prekonala táto obec niekoľko požiarov, no najviac sa v pamätiach jej obyvateľov 

zachoval  požiar zo 7. októbra 1929. Osemdesiat gazdovstiev vyhorelo do základu a škody, 

vyčíslené po požiari, presiahli 3 500 000,- korún (116 179,- €). Práve v tejto dobe bola 

zakúpená prvá automobilová striekačka a zriadená dobrovoľná hasičská jednotka.  

Obec momentálne eviduje podľa štatistík 1616 obyvateľov a na základe vyhlášky 

MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších prepisov, prílohy 1a, 

spadá do VI. stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce.   

V súčasnosti má obec podľa § 33 ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi zriadenú 

jednotku Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). a zdroje zásobovania požiarnou vodou 

v obci tvorí vetvená hydrantová sieť a Chlebnický  potok s vytvorenými odbernými 

miestami. [17] 

 

 

Obrázok č.1: Poloha obce Chlebnice [1] 
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1.2   Popis objektu základnej školy 

Objekt Základnej školy v Chlebniciach je novo zrekonštruovaná budova 

s pôdorysnou plochou 1 861,9 m2. Budova školy vznikala postupným budovaním 

jednotlivých blokov od roku 1960 a v súčasnosti pozostáva z dvoch nadzemných podlaží 

a podkrovného priestoru, s výškou 16 m. Budova školy sa nachádza v centre obce 

a disponuje dobrými  prístupovými cestami z každej strany. 

   Škola podporuje prvé dva stupne vzdelávania, od prvej až po deviatu triedu. 

So školou je spojená pomocou jedálne aj časť budovy určená na predškolskú prípravu dedí. 

Základnú školu navštevujú nielen deti z miestnej obce ale aj deti so susednej obce Dlhá nad 

Oravou. Ku dňu 25.9.2015 pozostáva aktuálny stav žiakov a zamestnancov školy zo 186 

detí, 17-členného pedagogického zboru a 5-členného kolektívu prevádzkových 

zamestnancov, čo celkovo činí 208 osôb. Samotná budova je teda členená na tri pavilóny, 

A, B a C. [16] 

V pavilóne A sa vyučuje II. stupeň vzdelávania. Na prízemí sa nachádza: 

pedagogická zborovňa, riaditeľňa, šatňa, tri vyučovacie triedy, plynová kotolňa, bývalý 

sklad uhlia, WC chlapci a WC dievčatá. Vchod do plynovej kotolne a skladu je samostatný, 

z opačnej strany budovy. Druhé nadzemné podlažie je rozdelené na pravé a ľavé krídlo. 

Pričom v pravom krídle sa nachádzajú štyri triedy, tri kabinety a v ľavom krídle päť tried, 

jeden kabinet a dva sklady. Z pavilónu vedú dva východy na voľné priestranstvo. Viď 

prílohu A.1 a A.2. 

V pavilóne B sa vyučuje I. stupeň vzdelávania. Na prízemí sa nachádzajú: šatňa 

chlapci, šatňa dievčatá, dva krát WC chlapci a WC dievčatá, telocvičňa + sklad náradia, 

posilňovňa a jedáleň s kuchyňou. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú  tri 

vyučovacie triedy, WC chlapci, WC dievčatá, jeden kabinet, dva sklady a pedagogická 

kancelária. Z pavilónu tak tiež vedú dva východy na voľné priestranstvo. Viď prílohu B.1 

a B.2. 

Pavilón C je zameraný na predškolskú prípravu detí. Tvoria ho dve hracie učebne, 

sklady,  soc. zariadenia a šatne na oboch poschodiach. Z pavilónu vedu  dva východy na 

voľne priestranstvo, pričom jeden východ je spoločný s pavilónom B viď prílohu C.1 – C.2. 

Ponad celý objekt sa tiahne  podkrovie, ktoré je delené podľa jednotlivých pavilónov 

a ktoré je inak nevyužívane. 
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Budova školy prešla v roku 2008 obnovou, kedy sa celá stavba zateplila a vykonala 

sa výmena okien. Taktiež sa čiastočne zmenila vnútorná dispozícia tried na druhom poschodí 

pavilónu A. V neposlednom rade, sa zmenil aj spôsob vykurovania stavby, kde ústredné 

kúrenie momentálne zabezpečujú dva plynové kotle na zemný plyn. Z hľadiska požiarneho 

riešenia stavby bola pôvodne spracované požiarne bezpečnostné riešenie stavby (PBR) 

z roku 1981 viď. prílohu č.1. Pri zmenách, vykonaných v rámci rekonštrukcie stavby nedošlo 

k rozsiahlym úpravám - ako z hľadiska stavebného, tak ani z požiarneho. Zmeny v stavbe 

spadajú pod zmenu II normy STN 73 0834 Zmeny stavieb, s uplatnením špecifických 

požiadaviek požiarnej bezpečnosti. [4] 

 

Obrázok č. 2: Budova ZŠ Chlebnice [2] 

1.3  Popis jednotky DHZO Chlebnice 

 Oficiálne jednotka DHZ Chlebnice vznikla v roku 1930, ale hasiči ako takí, pôsobili 

v obci už skôr. Hasičská zbrojnica sa nachádza v prízemných priestoroch OÚ a disponuje 

dvoma garážami pre parkovanie hasičskej automobilovej techniky DA Avia 31 a CAS 32 

Tatra 148. Aktuálne v jednotke pôsobí 65 dobrovoľníkov. Tí sa skladajú z tridsiatich starších 

hasičov – mužov, z ktorých jeden zastáva funkciu veliteľa jednotky a tridsiatich piatich 

mladších hasičov, ktorý sa delia na dvadsať päť mužov a desať žien. Momentálne je jednotka 

DHZ Chlebnice zaradená ako jednotka DHZO podľa § 3 ods. 1), 2), 3) do celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov a podľa § 4 ods. 1) písm. d), a ods. 2), 3) do kategórie C  
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vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška o hasičských jednotkách“) pre rok 2015. [6] 

Jednotka kategórie C je určená ako podpora zboru v činnostiach diaľkovej dopravy 

vody, tylového zabezpečenia HJ a poskytovanie pomoci pri dlhotrvajúcich a zložitých 

zásahoch.  

Požiadavky na akcie schopnosť HJ:  

- zdravotná spôsobilosť všetkých členov HJ a psychologická spôsobilosť pre vybrané 

činnosti ako je riadenie vozidla s právom prednostnej jazdy,  

- vybavenie členov HJ OOPP na základe hodnotenia zdravotných rizík a podľa 

kategórie vykonávaných prác,  

- disponovanie pri zásahu hasičov jednoduchými VP, základným ženijným 

materiálom ako sú napr. lopaty, sekery, motyky, páčidlá a podobne, podľa prílohy č. 

1c k vyhláške 611/2006 Z. z. 

- pri vyžiadaní pomoci operačným strediskom sústrediť sa do 2 hodín do hasičskej 

zbrojnice a uviesť do pohotovosti družstvo 1+3 s časom výjazdu v pohotovosti do 10 

min, 

- po vyžiadaní pomoci operačným strediskom sa musí do 3 hodín dostaviť do hasičskej 

zbrojnice 66 % členov HJ. [9] 

 

Obrázok č. 3: OÚ s hasičskou zbrojnicou [3] 
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2   Posúdenie požiarneho zabezpečenia ZŠ 

2.1   Technické zabezpečenie budovy 

Budovu základnej školy tvoria tri bloky pričom bok B ja spojnicou blokov B a C, 

ktoré sú  podľa pôvodného požiarne bezpečnostného riešenia  z roku 1981 rozdelené do 

piatich PÚ viď tab. č. 1 podľa vtedajšieho znenia normy ČSN 73 0802 PBS nevýrobných 

stavieb. 

Tab. č. 1: Pôvodné rozdelenie PÚ  

Blok 
Požiarny 

úsek 

Stupeň požiarnej 

bezpečnosti 

Konštrukčný 

celok 
Zoznam miestností 

A+B PÚ č. 1 SPB II  D1 
učebne, soc. zariadenia, 

zborovňa, riaditeľňa, kabinety 

B PÚ č. 2 SPB II D1 výťahová strojovňa 

B PÚ č. 3 SPB II D1 elektro rozvodňa 

C PÚ č. 4 SPB II D1 

dve triedy, soc. zariadenia 

a šatne na prvom a druhom 

poschodí 

C PÚ č. 5 SPB I D1 CHÚC typu A 

 

  Požiarnu odolnosť jednotlivých konštrukčných prvkov udáva druh konštrukcie 

a materiál z ktorého je zhotovená. Podľa vtedajšej normy ČSN 73 0821-24 PBS – Požiarna 

odolnosť konštrukcií, ktorá sa dnes už používa len pri zmenách stavieb. V minulosti požiarne 

odolnosti vyjadrovali skutočnú odolnosť konštrukcií. Pre jednotlivé konštrukcie budovu ZŠ 

boli navrhnuté nasledovne viď tab. č. 2. 
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Tab. č. 2: Pôvodné požiarne odolnosti  stavebných konštrukcií 

  Druh konštrukcie Materiál Požiarna odolnosť 

Zvislé konštrukcie 

  

  

  

nosné obvodové steny tehla hr. 450 mm  180 min 

nosné vnútorné steny tehla hr. 300 mm 180 min 

stĺpy ŽB  180 min 

nenosné priečky tehla hr. 150 mm 90 min 

Vodorovné 

konštrukcie 

 

stropy ŽB panely 180 min 

prievlaky, preklady ŽB 180 min 

Požiarne zariadenia požiarny uzáver drevo 30 min 

 

Únikové cesty v objekte  sú navrhnuté podľa obsadenosti osobami normy ČSN 73 

0818, ktorá je v dnešnej dobe už zrušená a nahradená normou STN 92 0241, ďalej 

podľa dispozičného riešenia stavby. Sú riešené ako nechránené únikové cesty z bloku A aj 

B, pričom v bloku C sú tieto nechránené únikové cesty zvedené do jednej CHÚC typu A 

ústiacej na voľné priestranstvo s prirodzeným vetraním. Celý objekt je vybavený dvoma 

vonkajšími  a siedmimi vnútornými hydrantmi s príslušenstvom. Ďalej  prenosnými 

práškovými a vodnými hasiacimi prístrojmi podľa potreby a vonkajšími zásahovými 

cestami. Tieto protipožiarne bezpečnostné opatrenia boli spracované v súlade teraz už 

zrušenou vyhláškou 163/1973 Zb. z. Federálneho ministerstva pre technický a investičný 

rozvoj o dokumentácii stavieb, ktorá bola nahradená zákonom č. 136/1995 Z. z. Zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe 

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Hlavné uzávery plynu a elektrického prúdu sú umiestnené z východnej strany budovy 

pri hlavnom vchode do bloku A viď obr. č. 4. Kľúč od HUP a rozvodne el. prúdu sa nachádza 

v zborovni ktorá slúži aj ako ohlasovňa požiarov.  
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Obrázok č. 4: Rozvodňa plynu a elektrického prúdu [4] 

 

2.1.1 Zistenia  

Dokumentácia PBR školy z archívu obce obsahovala len technickú správu požiarnej 

ochrany pričom výkresová príloha požiarnej časti chýbala alebo nebola spracovaná. Nová 

výkresová dokumentácia bola vypracovaná len s uskutočnenými stavebnými zmenami. Na 

základe nekompletného a  zastaraného požiarne bezpečnostného riešenia školy ďalej 

vzhľadom k priebežne  vykonaným dispozičných zmenám objektu nebolo možné 

detailnejšie určiť pôvodný stav budovy.  S čoho vyplývajú aj následné návrhy v kapitole 

2.1.2. 

Pri rekonštrukcii budovy došlo k výmene okien, vonkajšiemu zatepleniu obvodových 

múrov, niekoľkým dispozičným zmenám učební a k zmene spôsobu vykurovania objektu. 

Vykurovanie objektu momentálne zabezpečuje  plynová  kotolňa o výkone nad 100 kW čo 

ju automaticky radí do samostatného požiarneho úseku. V pristavenej  telocvični a školskej 

jedálni  sa  príležitostné konajú športové a kultúrne  akcie na ktorých sa zhromažďuje väčší 

počet osôb. To ich radí tak tiež do samostatných požiarnych úsekov z dôvodu sťažených 

podmienok pre zásah.  Tieto skutočnosti vyplývajú z vyhlášky č. 94/2004 Z. z. o technických 

požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len vyhláška „o technických požiadavkách na protipožiarnu 

bezpečnosť stavieb“). V blízkej budúcnosti je v pláne ďalšia zmena a to prestavba bývalého 

skladu uhlia na fitnes centrum  s vlastnými soc. zariadeniami a núteným vetraním. 
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2.1.2 Návrhy na zlepšenie technického zabezpečenia budovy ZŠ 

Prioritným návrhom je spracovanie nového PBR podľa súčasných právnych 

predpisov a  stávajúceho dispozičného stavu budovy čo vyplýva z § 4 písm. k) zákona  č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Jednotlivé časti 

riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v rámci stavebného konania sú uvedené v prílohe 

č. 7 vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov. Projektovú 

dokumentáciu požiarneho riešenia školy vypracuje špecialista požiarnej ochrany ktorý musí 

mať príslušnú odbornú spôsobilosť. Projektová dokumentácia vyplýva z  potrebných 

podkladov stavby ktorými sú aktuálne pôdorysy jednotlivých podlaží stavby, rez, situácia a 

technická správa stavby. 

Začlenenie stavby ZŠ v SR 

Ustanovením zákona o požiarnej ochrane § 4 písm. b), c) sa posudzované objekty na 

území Slovenska z hľadiska zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov začleňujú podľa 

vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

(ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“) do:      

 § 1 ods. 1 písm. a) až g) do činností so ZNVP,      

- ods. 2 písm. a) až g) do miest so ZNVP,       

 § 2 ods. 1 písm. a) až c) vyhlásenia času ZNVP, 

- ods. 3 ktoré vymedzujú mimopracovný čas na pracoviskách,  

- ods. 4 miesta s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuch.  

Činnosti a miesta, ktoré nie sú uvedené v § 1 a čas podľa § 2 vyhlášky o požiarnej 

prevencii mimo vyhlásenia OR HaZZ času so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru,  sa 

berú ako  bez zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Následne sa stavba rozdelí do 

požiarnych úsekov. Miestnosti ktoré musia tvoriť samostatný  PÚ sú uvedené v prílohe č. 1 

vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, (ďalej len „vyhláška o požiadavkách na proti 

požiarnu bezpečnosť stavieb“). [8]  

- z uvedených prepisov sa doporučuje začleniť pracovisko ZŠ v Chlebniciach 

podľa § 2 ods. 3 ako pracovisko s mimopracovný časom školy ako takej, ktorý 

sa eviduje od skončenia pracovnej činnosti jedného pracovného dňa 
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zamestnancov školy, do začiatku pracovnej činnosti zamestnancov ďalšieho 

pracovného dňa, a tak tiež prevádzky plynovej kotolne s vlastným poriadkom 

pracoviska 

- ďalej navrhujem, na základe prílohy č. 1  vyhlášky o požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť stavieb, vyčleniť do samostatných PÚ tieto priestory,: 

plynovú kotolňu, chemickú učebňu, telocvičňu a jedáleň s kuchyňou školy 

Začlenenie stavby ZŠ v ČR 

Posúdenie objektov z hľadiska požiarneho nebezpečia na území Českej republiky 

rieši zákon NR ČR č. 133/1985 Z. z. o požiarnej ochrane v znení neskorších prepisov a to 

nasledovne: Začlenením prevádzkových činností podľa miery pôsobenia požiarneho 

nebezpečia sa delia do: 

 § 4 ods. 1, písm. a) bez zvýšeného požiarne nebezpečia, 

                   písm. b) so zvýšeným požiarnym nebezpečím, 

                   písm. c) s vysokým požiarnym nebezpečím, 

Za činnosti podľa  písm. b) uvedeného zákona sa považujú aktivity vymenované  v § 4 ods. 

2 písm. a) až j). 

Za činnosti podľa  písm. c) uvedeného zákona sa považujú aktivity stanovené v § 4 ods. 3 

písm. a) až e). 

Aktivity, ktoré sa nespomínajú v § 4 ods. 2 a 3, sa považujú za činnosti bez zvýšeného 

požiarneho nebezpečia.  

Následne sa priestory začleňujú do úsekov ktoré musia tvoriť samostatný požiarny úsek 

podľa odseku 5.3.2 normy ČSN 73 0802 PBS Nevýrobné stavby. [7] 

- z uvedeného predpisu navrhujem začleniť priestor telocvične a jedálne ZŠ  podľa 

písm. b) ako činnosť so zvýšeným požiarnym nebezpečím a to podľa § 4 ods. 2 

písm. h) v stavbách pre zhromažďovanie väčšieho počtu osôb, a vzhľadom na 

zložité podmienky pre zásah uvedené v § 18 písm. g) vyhlášky MV ČR č. 

246/2001 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov (ďalej len ďalej 

navrhujem tieto priestory podľa odseku 5.3.2 normy ČSN 73 0802 začleniť do 
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samostatných PÚ: plynovú kotolňu, chemický kabinet spolu s triedou ktorej je 

súčasťou, telocvičňu a jedáleň s kuchyňou 

Navrhované zmeny na nové  protipožiarne zabezpečenie budovy školy je riešené 

podľa normy STN 92 0201 PBS – nevýrobné stavby, ktorá sa delí na štyri časti. Časť prvá 

rieši výpočet požiarneho rizika a veľkosti jednotlivých PÚ. Časť druhá hovorí o stanovení 

stupňa protipožiarnej bezpečnosti a odolnostiach stavebných konštrukcií. Časť tretia rieši 

vytýčenie únikový ciest a štvrtá odstupy. Pri samotnej rekonštrukcii školy z dôvodu 

zmenšenia učebni došlo k predeleniu niektorých priestorov. Ide hlavne o učebňu druhého 

poschodia v bloku A  ktorá bola spojnicou  pravého a ľavého krídla. Tým pádom došlo 

k odrezaniu druhej únikovej cesty pre osoby unikajúce z druhého poschodia. Čo je v rozpore 

s vyhláškou o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť stavieb § 63 ods. 1. 

Na ňu nadväzuje norma STN 92 0201 – 3 kapitola 8.1, ktorá hovorí že s každého miesta 

stavby musia viesť minimálne dve únikové cesty. Čo terajší stav objektu nespĺňa.  

 Únikové cesty z druhého poschodia bloku A oboch krídel sú riešené ako nechránené 

ÚC. Tie však nespĺňajú  maximálny dovolený čas evakuácie, z najvzdialenejšieho miesta 

v objekte na voľné priestranstvo. Podľa vyhlášky o technických požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť stavieb prílohy č. 8, ktorá stanovuje dovolený čas doby evakuácie 

tud v nechránenej ÚC pre súčiniteľ horľavých látok a = 1,01 pre PÚ č. 1, na 3 minúty.   

 

𝑡𝑢 =
0,75 × 𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

E × s

𝐾𝑢 × 𝑢
     (1) 

 

kde: tu je predpokladaný čas evakuácie osôb v minútach 

 lu dĺžka únikovej trasy v metroch 

 vu rýchlosť pohybu osôb v m.min-1 (po rovine 25 po schodoch dole 20) 

 E počet evakuovaných osôb 

 s  súčiniteľ podmienok evakuácie  

 Ku jednotková kapacita únikového pruhu v počte osôb za minútu min-1 

 u  započítateľný počet únikových pruhov (min šírka 550 mm) 
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Výpočtom pomocou vzorca (1) z normy STN 92 0201 – 3 odsek 9.1.1 bola hodnota 

tu  na 2,5 minúty. Výpočet a hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2. Toto zistenie je tak tiež 

v rozpore s § 62 ods. 3 vyhlášky o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť 

stavieb.  Viď prílohu č.1. 

tu < tud 

Doporučené začlenenie a prípadné rozdelenie budovy do jednotlivých PÚ je uvedené 

v tab. č. 3. Vytýčenie navrhovaných PÚ v pôdorysoch stavby je znázornené v prílohách A.1 

až C.1 – C.2.  

Tab. č. 3: Navrhované rozdelenie PÚ 

Blok 
Požiarny 

úsek 

Stupeň 

protipožiarnej 

bezpečnosti 

Konštrukčný 

celok 
Zoznam miestností 

A PÚ č. 1 II D1 

učebne na prvom a druhom poschodí, 

soc. zariadenia, zborovňa, kabinety, 

chodba 

A 

PÚ č. 2 

CHÚC typu 

A 

I D1 
schodisko na pravom krídle, časť 

chodby 

A+B 

PÚ č. 3 

CHÚC typu 

A 

I D1 
schodisko na ľavom krídle, časť 

chodby v bloku A a v bloku B 

A PÚ č.4 II D1 chemická učebňa so skladom 

A PÚ č. 5 III D1 plynová kotolňa 

B PÚ č. 6  II D2 telocvičňa 

B PÚ č. 7 II D1 učebne, soc. zariadenia, chodba 

B 

PÚ č. 8 

CHÚC typu 

A 

I D1 schodisko, chodba 

B PÚ č. 9  II D1 
jedáleň, kuchyňa, soc. zariadenia, 

sklad 

B PÚ č. 10 II D1 
učebne, soc. zariadenia, zborovňa, 

chodba 

C PÚ č. 11 II D1 
herne, soc. zariadenia, šatne na 

prvom a druhom poschodí 

C 

PÚ č. 12 

CHÚC typu 

A 

I D1 schodisko, predsieň 
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 V dnešnej dobe sú požiarne odolnosti jednotlivých stavebných a technických 

konštrukcií stanovené minimálnou požadovanou požiarnou odolnosťou. Určujú sa podľa 

príslušného stupňa protipožiarnej bezpečnosti s príslušnými kritériami R, E, I, W.  Pre 

konštrukcie budovy ZŠ sú odolnosti uvedené v tab. č. 4 navrhnuté podľa  súčasnej normy 

STN 92 0201 časť 2., tab. 1. Stavebné konštrukcie ktoré sa podľa návrhu menia na požiarne 

deliace medzi PÚ sa učia nové kritéria podľa normy  STN 92 0201 – 2, kapitoly 5 alebo 

podľa vyhlášky o požiarnej prevencii prílohy č. 3. 

Tab. č. 4: Navrhované požiarne odolnosti stavebných prvkov [4] 

  Druh konštrukcie Materiál Požiarna odolnosť 

Zvislé konštrukcie 

 

 

 

nosné obvodové steny tehla hr. 450 mm  45 min 

nosné vnútorné steny tehla hr. 300 mm 45 min 

stĺpy ŽB  45 min 

nenosné priečky tehla hr. 150 mm 30 min 

Vodorovné 

konštrukcie 

  

stropy ŽB panely 45 min 

prievlaky, preklady ŽB 45 min 

Požiarne zariadenia požiarne uzávery drevo 30 min 

  

Z dôvodu zateplenia obvodových múrov polystyrénom hrúbky 100 mm sa doporučuje 

vytvorenie protipožiarnych zábran medzi učebňami prvého poschodia a chemickou učebňou 

druhého poschodia. Tým sa predíde preskočeniu a šíreniu požiaru po fasáde budovy medzi 

jednotlivými požiarnymi úsekmi. Okolnosti ohľadom požiarnej zábrany rieši norma STN 92 

0902 – 2 kapitola 5.5. 

2.2 Organizačné zabezpečenie budovy 

Pre organizačné usporiadanie a začlenenie ochrany pred požiarni musí byť 

zabezpečená podmienka na uskutočnenie kontroly a hodnotenie plnenia povinností 

v organizácii. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred 

požiarmi jednotlivé stupne riadenia majú svoje kompetencie. Tie sa využívajú aj v oblasti 

riadenia a zabezpečovania úloh ochrany pred požiarmi v organizácii.  
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Na čele jednotlivých stupňov riadenia stoja: 

a) riaditeľ základnej školy 

b) zástupca riaditeľa školy 

Ochrana pred požiarmi vstupuje do základných činností organizácie pričom výkonné 

zložky sú v nadriadenom vzťahu v tejto oblasti. Za dodržiavanie právnych predpisov 

a Vyhlášok zodpovedá jej štatutárny orgán. Podľa zákona o ochrane pred požiarmi 

a vyhlášky o požiarnej prevencii ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohoto zákona, 

na plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi sa v organizácii ustanovujú: 

- technik požiarnej ochrany 

- osoba určená na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase 

  Ochrana pred požiarmi v Základnej škole v Chlebniciach je vykonávaná firmou Peter 

Sršeň. Zodpovedná osoba dodáva technikovi PO potrebné podklady na vypracovanie 

dokumentácie ochrany pred požiarmi a zároveň umožňuje vstup do všetkých objektov 

a priestorov, za účelom vykonávania preventívnych požiarnych prehliadok. Firma tak tiež 

zabezpečuje vykonanie školení zamestnancov a odbornú prípravu protipožiarnych 

asistenčných hliadok. 

Povinnosti štatutárneho zástupcu, vedúcich zamestnancov a zamestnancov na úseku 

zabezpečenia ochrany pred požiarmi pôvodne uvádzal požiarny štatut viď príloha č. 4.  

V objekte ja zriadená ohlasovňa požiarov ktorou je kancelária riaditeľky s tel. č. 

5894362. V ohlasovni požiarov je uložená neaktuálna požiarna dokumentácia ktorú tvoria: 

- Požiarne poplachové smernice 

- Požiarne evakuačný plán 

- Požiarny štatut 

- Požiarny poriadok pracoviska 

- Pokyny zabezpečenia ochrany činnosti so zvýšeným vznikom požiaru 

- Pokyny v mimopracovnom čase 

- Zoznam zamestnancov zúčastnených na školení o ochrane pred požiarmi 

- Záznam o vykonaní školenia členov protipožiarnej hliadky 
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2.2.1 Dokumentácia OPP podľa prepisov SR 

Úlohou dokumentácie ochrany pred požiarmi je stanovenie podmienok požiarnej 

bezpečnosti prevádzkových činností a preukazuje sa plnením určitých povinností 

vyplývajúcich z prepisov SR. Spôsob vypracovania dokumentácie OPP sa určuje podľa § 24  

ods. 1 vyhlášky o požiarnej prevencii ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o požiarnej ochrane.  

Z toho pre stavbu ZŠ vyplývajú niektoré z týchto povinností.  Tie sa odporúča  

doplniť v prípade, ak neboli spracované, a zaradiť ich do dokumentácie. Prípadne ich 

aktualizovať, ak ich obsah neodpovedá zneniu vyhlášky o požiarnej prevencii s aktuálneho 

stavu budovy. 

Obsah jednotlivých dokumentov DOPP 

Požiarna identifikačná karta (PIK), ktorá nahradila novelou č. 202/2015 Z. z. 

vyhlášky o požiarnej prevencii vtedajší požiarny štatút, nie je doplnená v 

dokumentácii OPP ZŠ. V tejto dokumentácii sa eviduje ešte podľa starého prepisu 

požiarny štatút. Keďže tento dokument nie je podľa tejto vyhlášky už aktuálny a jeho 

znenie pre konkrétnu stavbu by som označil za zbytočné, doporučujem doplniť do 

dokumentácie OPP požiarne identifikačnú kartu, ktorej obsah rieši § 25 vyhlášky 

o požiarnej prevencii. 

Požiarny poriadok pracoviska (PPP), v tomto prípade sa jedná o plynovú kotolňu 

školy ktorá je zaradená ako miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

nie je potrebné vypracovať, keďže nejde o pracovisko s prípadnými miestami so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Obsah tohto dokumentu rieši § 26 ods. 

2, vyhlášky o požiarnej prevencii. 

Požiarne poplachové smernice (PPS) - úlohou PPS je vymedzenie povinnosti 

poverených zamestnancov ale aj ostatných osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch 

školy v prípade vzniku požiaru.  Ich znením sa zaoberá § 27 vyhlášky o požiarnej 

prevencii. Znenie PPS budovy školy vyhovuje aktuálnemu predpisu preto navrhujem 

ich stav ponechať nezmenený. Viď prílohu č. 5. 

Požiarny evakuačný plán (PEP), podľa § 28 vyhlášky o požiarnej prevencii, 

upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo 
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ohrozených požiarom. Jeho obsah tvorí textová časť poľa ods. 2, písm. a) a grafická 

časť podľa písm. b) § 28 vyhlášky o požiarnej prevencii. Aktuálny obsah PEP školy 

neodpovedá zneniu vykonávajúceho predpisu o požiarnej prevencii a taktiež ani 

zmene dispozičného riešenia budovy. Preto navrhuje vypracovanie nového PEP 

ktorý tieto nedostatky odstráni. Pôvodný PEP je znázornený v prílohe č. 6. Taktiež 

prikladám vzor ako by mal vypadať aktuálny  PEP ktorý je uvedený v prílohe č. 7. 

Požiarna kniha (PK), ktorú dokumentácia OPP ZŠ neobsahuje, doporučujem  čo 

najskôr založiť a prevádzkovať podľa § 29 zákona o požiarnej prevencii. Požiarna 

kniha slúži k záznamu o všetkých dôležitých skutočnostiach, tykajúcich sa požiarnej 

ochrany, napr. o vykonaných preventívnych požiarnych prehliadkach, školeniach, 

cvičeniach, požiaroch, revíziách, kontrolách a zistených nedostatkoch s následným 

návrhom na ich odstránenie. 

Pokyny v mimopracovnom čase rieši § 11 vyhlášky o požiarnej prevencii a ide 

o opatrenia vykonávane zodpovedným zástupcom ktorý zabezpečuje ochranu pred 

požiarmi v mimopracovnom čase. Náplň práce a vedomostí určených osôb stanovuje 

ods. 2 až 4 § 11 vyhlášky o požiarnej prevencii. Tento dokument doporučujem 

ponechať zaradený v  dokumentácii OPP keď že sa v objekte usporadúvajú kultúrne 

akcie na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Viď prílohu č. 3. 

Doklady o kontrole požiarnych zariadení ktoré sú pre budovu ZŠ záväzné: 

- potvrdenie o kontrole HP 

- záznam o kontrole požiarnych vodovodov 

- prevádzkový denník požiarnych uzáverov – požiarnotechnické zariadenia 

Rozmiestnenie požiarnych stanovíšť viď. obr. č. 5 je znázornené v prílohe A.1 až C.1 

- C.2.  Vykonané revízne kontroly PHP sú vyznačené na každom prístroji zvlášť 

a obnovujú sa najmenej raz za 24 mesiacov podľa § 21 vyhlášky č. 719/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia 

pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v znení 

neskorších prepisov. V objekte ZŠ sú požité práškové HP. Vykonanie ostatných 

kontrol a prevádzkovanie PZ sa ďalej riadi podľa § 13 vyhlášky o požiarnej 

prevencii. 



 

19 

 

 

Obrázok č. 5: Požiarne stanovište [5] 

Dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a školení 

zamestnancov o OPP rieši § 30 vyhlášky o požiarnej prevencii a tvoria ju tematické 

plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej prípravy. 

Školenie zamestnancov, odborná príprava pracovníkov, zaradených do požiarnych 

hliadok - vykonáva a dokumentáciu ukladá technik PO, a  obsahuje dátum 

vykonania, priezviská a podpisy osôb, ktoré sa na odbornej príprave zúčastnili 

a osoby ktorá školenie vykonala. Uvedené dokumentácie sú súčasťou celkovej 

dokumentácie OPP, ale ich posledná aktualizácia je z roku 2014. Preto doporučujem 

obnoviť platnosť týchto školení, ktoré je povinné vykonať raz za 12 mesiacov pre 

zamestnancov, ktorí sú zodpovedný za ochranu v mimopracovnom čase a raz za 24 

mesiacov pre ostatných zamestnancov. Obsahom školení zamestnancov sa zaoberá § 

20 a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok § 23 vyhlášky o požiarnej ochrane. 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBR),  je určenie požiadaviek na 

stavebnotechnické riešenie stavby a jej vybavenie požiarnotechnickými 

zariadeniami. Týmto riešením sa preukazuje splnenie návrhu stavby z hľadiska jej 

požiarnej bezpečnosti podľa požiadaviek Stavebného zákona, zákona o ochrane pred 

požiarmi a iných právnych prepisov. je k dispozícii  v archíve miestneho OÚ. 

V tomto prípade projekt PBS bol spracovaný ako Technická správa požiarnej 

ochrany v roku 1981, v tom čase ešte novo vydanej normy ČSN 73 0802 PBS 

Spoločné ustanovenia. Od tej doby stavba prešla menšími dispozičnými zmenami - 
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ako z hľadiska stavebného, tak aj požiarneho, a jej aktuálny stav neodpovedá 

vtedajšiemu projekčnému riešeniu. Rovnako samotné normy prešli od tej doby 

mnohými zmenami a novelizáciami. Z tohto dôvodu sa doporučuje nanovo 

spracovať projekt požiarne bezpečnostného riešenia stavby špecialistom PO, podľa 

súčasného stavu budovy a aktuálne platných predpisov a noriem. Požiarne 

bezpečnostným riešením stavby z projektovej dokumentácie sa zaoberá § 40 

rozdelený na textovú časť podľa ods. 1 písm. a) až k) a výkresovú časť podľa ods. 3 

písm. a) až i) vyhlášky o požiarnej ochrane. Samotným obsahom riešenia 

protipožiarnej stavby sa zaoberá príloha č. 7 vyhlášky o požiarnej prevencii. [8,5,20] 

2.2.2 Dokumentácia OPP podľa prepisov ČR 

 Česká verzia dokumentácie OPP sa spracúva na základe § 27 ods. 1 vyhláška MV 

ČR o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonáva nariadenie § 15 ods. 2 zákona NR ČR č. 

133/1985 Z. z. o požiarnej ochrane v znení neskorších prepisov. Povinnosť spracovania 

dokumentácie pre  PO a FO-P vyplýva s § 15 ods. 1 vyhlášky MV ČR o požiarnej prevencii. 

Časti dokumentácie OPP 

a) dokumentácia o začlenení do kategórie činnosti so zvýšeným alebo vysokým 

požiarnym nebezpečím,  

b) posúdenie požiarneho nebezpečia, 

c) stanovenie organizácie zabezpečenia PO, 

d) požiarny rád 

e) požiarne poplachové smernice, 

f) požiarny evakuačný plán 

g) dokumentácia zdolávania požiarov, 

h) rád ohlasovne požiarov, 

i) tematický plán a časový rozvrh školení zamestnancov a odbornej prípravy 

preventívnych požiarnych hliadok a preventistov PO 

j) dokumentácia o vykonaní školení zamestnancov a odbornej príprave 

preventívnych požiarnych hliadok a prevetistov PO 

k) požiarna kniha 

l) dokumentácia o činnosti a akcie schopnosti jednotky PO prípadne požiarnej 

hliadky [11] 
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V prípade riešenia stavby ZŠ podľa obsahu dokumentácie uvedenej v pod kapitole 

2.2.2 vyššie sa stavby budú týkať všetky časti, okrem dokumentácie na posúdenie 

požiarneho nebezpečia. 

2.2.3 Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov 

Právnická a fyzická osoba – podnikateľ za účelom predchádzania vzniku požiaru je 

na základe § 4 vyhlášky o požiarnej prevencii  týkajúcich sa ZŠ povinná.  

- Dohliadať na vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok a tak tiež umožniť 

vykonanie kontroly štátneho požiarneho dozoru, pričom v prípade zistenia 

nedostatkov zabezpečiť ich odstránenie. 

- Zabezpečenie plnenia opatrení v mimopracovnom čase, ktoré plynú pre právnické 

osoby a fyzické osoby-podnikateľov z § 11  vyhlášky o požiarnej prevencii. Ide 

o stanovenie poverenej osoby alebo osôb, ktoré po skončení vyučovania a pracovnej 

doby skontrolujú a zabezpečia objekt. V prípade budovy ZŠ sa o to stará školník. 

- Ďalej je to zabezpečenie opatrení pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší 

počet osôb, podľa § 12 ods. 2 vyhlášky o požiarnej prevencii. V tomto prípade ide o 

usporiadanie takých podujatí v objektoch alebo priestoroch, ktoré nie sú na tieto 

účely určené. Ich usporiadanie  je možné len na základe spracovaného písomného 

návrhu opatrení. Ide o posúdenie vydania súhlasu na usporiadanie podujatia, na 

ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb. Na takomto podujatí sa zriaďuje požiarna 

asistenčná hliadka, ktorú zabezpečí buď usporiadateľ podujatia, vlastník alebo 

správca budovy. Ako miesto pre zhromaždenie väčšieho počtu osôb sa v prípade ZŠ 

rozumie. Telocvičňa s pôdorysnou plochou 442,8 m2 a jedáleň s plochou 140 m2 kde 

sa konajú hlavne športové a spoločenské akcie. [8] 

- Zabezpečenie školení a overenia vedomostí EK, asistenčnej hliadky a zamestnancov 

školy o ochrane pred požiarmi. 

- Vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP v súlade so skutočným stavom objektu. 

- Prevádzkovanie technických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti podľa 

podmienok ustanovených záväzným prepisom alebo stanovených výrobcom. 
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- Dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri spracúvaní projektovej 

dokumentácie stavby a určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

pričom dodržuje opatrenia na tých miestach podľa § 9 vyhlášky o požiarnej prevncii. 

- Dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní el. spotrebičov, 

zariadenia ústredného kúrenia a používania komína.  

- Plnenie ustanovených povinnosti na úseku PO osobami ktoré majú odbornú 

spôsobilosť. 

Právnická a fyzická osoba – podnikateľ za účelom zdolávania požiaru je povinná na 

základe § 5 zákona o požiarnej ochrane, plniť tieto povinnosti. 

- Inštalácia v objekte vhodných protipožiarnych zariadení a ich prevádzkovanie čo 

v tomto prípade je so strany školy dostatočne zabezpečené. 

- Označenie a udržiavanie ÚC, zásahových ciest, nástupných plôch a zdrojov vody na 

hasenie. 

- Vykonanie minimálne raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach s následnou 

evakuáciou. Táto povinnosť bola správcom budovy dosť zanedbávaná keď že prvé 

takéto cvičenie bolo vykonané až v súvislosti s tou prácou. 

- Zriadenie ohlasovne požiarov, protipožiarnych hliadok a zabezpečenie ich odbornej 

prípravy. 

- Bezodkladné ohlásenie každého vzniknutého požiaru príslušnému OR HaZZ 

a umožnenie a poskytnutie pomoci pri zisťovaní príčin požiaru. 

3   Evakuácia podľa legislatívy 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov ustanovuje, evakuáciu osôb, zvierat a materiálneho vybavenia. 

Následnými podrobnosťami o plánovaní a zabezpečovaní evakuácie sa zaoberá vyhláška 

328/2012 Z. z. o evakuácii v znení neskorších prepisov (ďalej len „vyhláška o evakuácii“). 

 Evakuácia – opatrenia zabezpečujúce premiestnenie osôb, zvierat, vecí, pomocou 

priorít z ohrozeného priestoru v čo najkratšej dobe. Zahŕňa všetky osoby, okrem tých ktoré 
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sa podieľajú na jej realizácii alebo vykonávajú inú dôležitú činnosť. Delí sa na krátkodobú 

s dobou evakuácie do 72 hodín a dlhodobú nad 72 hodín. 

 Ľudia, ktorí v súčasnej dobe nie sú do danej problematiky zasvätení, si pojem 

evakuácia často zamieňajú s pojmom záchrana osôb. Samotná záchrana osôb sa praktikuje 

v prípade, ak evakuácia osôb bola z rôznych príčin znemožnená a vznikla potreba pomoci 

ďalšej strany. V prípade nutnosti vyviesť ohrozené osoby z nebezpečných priestorov za 

pomoci záchranných zložiek, jedná sa o záchranu nie o evakuáciu. Následnosť týchto 

činností sa vykonáva vždy v tomto poradí. Ako prvé sa vždy snažíme osoby najprv 

evakuovať s ohrozeného priestoru do bezpečia s dostatočným predstihom pred pôsobením 

nežiadúcich vplyvov, pomocou koncových vyrozumievacích prvkov. Nie vždy však vieme 

dostatočne dopredu o blížiacom sa nebezpečenstve. V tom prípade na rad prichádza samotná 

záchrana osôb ktoré boli nežiadúcou udalosťou už zasiahnuté. [2] 

Bodom záujmu tejto bakalárskej práce podľa § 5 ods. 1) písm. a) vyhlášky 

o evakuácie, je cvičná evakuácia osôb základnej školy s dôvodu predídenia alebo 

obmedzenia na minimum  záchrany osôb  pri reálnej situácii. 

 Doba evakuácie osôb je závislá na počte evakuovaných osôb, na ich schopnosti 

pohybu a na podmienkach na mieste zásahu. Ďalším dôležitým faktorom je či sa evakuácia 

vykoná ako súčasná alebo postupná. Za plánovanie, riadenie, zabezpečovanie, usmerňovanie 

a kontrolovanie evakuácie zodpovedá riaditeľka ZŠ.  Každá škola ako aj samotná obec môže 

zriadiť podľa zákona o evakuácii § 9 ods. 1) evakuačnú komisiu (EK). Tú v tomto prípade 

zriaďuje riaditeľ školy, ako svoj podporný orgán. Členovia EK sú vymenovaný riaditeľkou 

školy. Tá zabezpečuje ich pravidelné školenia, vymedzuje plnenia a zodpovednosti za 

plnenie úloh. Plán evakuácie sa riadi § 15 zákona o evakuácii a jeho obsah je uvedený 

v prílohe č.11 časť B tejto vyhlášky. V  prípade evakuácie EK zabezpečí koordinovanie 

evakuácie podľa požiarneho evakuačného plánu a požiarne evakuačnej smernice školy. Ich 

činnosť spočíva vo varovaní, vyrozumení a odsune žiakov a zamestnancov z ohrozených 

objektoch školy na miesto zhromaždenia v dôsledku vplyvu mimoriadnej udalosti, v čase 

pôsobenia následkov havárie, živelnej pohromy, teroristického útoku alebo katastrofy po 

vyhlásení evakuácie. Zabezpečuje a spisuje záznam o evakuovaných pred a po evakuácii 

podľa triednych kníh. Tak tiež medzi ďalšie povinnosti EK školy patrí. V prípade využitia 

priestorov školy ako miesto zhromaždenia alebo ukrytia obyvateľov okolitých obcí podľa § 
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4 ods. 1, písm. a) zákona o civilnej ochrane, EK riadi ich uloženie vrátane zabezpečenia 

stravy, pitného režimu, zdravotníckych potrieb, informovanosti a registrácie evakuovaných 

osôb. Ide o prípad dlhodobej evakuácie kde sú miestom uloženia evakuovaných, napr. 

telocvične, haly, kultúrne domy v obci, ale aj v susedných obciach.  

V prípade tejto práce sa jedná o cvičnú evakuáciu základnej školy so simulovaným 

požiarom, ktorá je vykonáva súčasne. Ide o krátkodobú evakuáciu do 72 hodín. V oblasti 

požiarnej ochrany chápaná ako  objektová evakuácia  napr. bytových domov, hotelov alebo 

ubytovní. Krátkodobá evakuácia tak tiež spadá do povinností EK školy iba že jej rozsah sa 

vykonáva v menšom merítku. Je potrebné aby členovia týchto komisií dokonale ovládali 

PEP a PPS daného objektu. Bodom záujmu tejto bakalárskej práce bola evakuácia pri požiari 

so zadymením. Čo si vyžadovalo okamžitú evakuáciu v čo najkratšom čase s dôvodu 

rýchleho šírenia splodín horenia priestormi školy. Rýchlosť pohybu osôb v objektoch  je 

daná väčšinou podľa toho, či sa evakuovaný pohybujú po rovine, po naklonenej rovine, napr. 

ako sú schody alebo rampy. Rýchlosť evakuácie je taktiež ovplyvnená vekom, hmotnosťou, 

počtom a druhom postihnutia osôb. Z týchto aspektov sa predpokladá doba evakuácie, ktorá 

je pri hodnotení zhodnocovaná s medznou dobou evakuácie. Predpisy pre správne 

vypracovanie evakuácie osôb s objektov sú dané v normách pre požiarnu bezpečnosť 

nevýrobných stavieb. Na Slovensku je to norma STN 92 0201-3 Únikové cesty  plus norma 

STN 920241 Obsadenie objektu osobami. V Česku zase norma ČSN 73 0802 kapitola č. 9. 

Rozdiely medzi týmito normami nie sú veľmi veľké, keďže tieto dva štáty v minulosti 

zdieľali jeden spoločný predpis.[3, 10, 2]   

3.1 Zabezpečenie evakuácie budovy ZŠ  

 Zariadenie ZŠ v Chlebniciach nemá zriadenú evakuačnú komisiu, čo sa riaditeľovi 

školy doporučuje zriadiť ako svoj pomocný orgán pri evakuácii. Členmi EK školy by sa stali 

členovia protipožiarnej hliadky ktorú má škola zriadenú podľa § 18 ods. 1, vyhlášky 

o požiarnej prevencii. Pri kontrole dokumentácie OPP bolo zistené že školenia 

protipožiarnej hliadky sú podľa posledného školenia z roku 2014 neaktuálne. Viď prílohu č. 

8. Tie sa pre členov hliadky musia raz za 12 mesiacov obnovovať podľa § 24 ods. 4, vyhláška 

o požiarnej prevencii. Tento paragraf tak tiež rieši ich náplň odbornej prípravy.  Ďalej sa na 

ZŠ doporučuje zabezpečiť protipožiarnu asistenčnú hliadku z dôvodu konania kultúrnych 

akcií v školskej jedálni a telocvični podľa § 19 ods. 1, písm. b) vyhlášky o požiarnej 
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prevencii. Školenia členov asistenčnej hliadky sa vykonávajú raz za 12 mesiacov  podľa § 

21 ods. 1, písm. a) vyhlášky o požiarnej prevencii. Členmi protipožiarnej asistenčnej hliadky 

sú tak tiež členovia protipožiarnej hliadky. Nakoniec riaditeľ školy musí zabezpečiť školenia 

aj pre ostatných zamestnancov školy a to raz za 24 mesiacov podľa § 21 ods. 1, písm. a) a b) 

vyhlášky o požiarnej prevencii.  

Pre budovu ZŠ miestom bezpečia alebo zhromaždenia evakuovaných bolo  stanovené 

pred  miestnym obchodným strediskom. Pomocou cvičenia sa ukázalo že toto miesto nie je 

veľmi vhodne zvolené pre zhromažďovanie evakuovaných osôb, keďže je vyhradené pre 

parkovanie automobilov zákazníkov a zamestnancov obchodného domu. Taktiež trasa po 

ktorej sa evakuovaný pohybujú sa vyznačuje zvýšenou frekventovanosťou premávky 

v priebehu dňa. Preto po dôkladnom zvážení sa toto zhromaždisko presunulo spred 

obchodného domu na miesto pred miestnym OÚ. Toto miesto vyniká jednak kratšou 

vzdialenosťou od ZŠ ale aj pokojnejšou cestnou premávkou. Samozrejme treba dbať na 

vedomie počasie a ročné obdobie, či už pri nácviku evakuácie alebo počas reálnej situácie. 

A preto, v prípade priaznivého počasia a počas teplejších ročných období je dobré určiť ako 

miesto zhromaždenia miesto pred miestnym OÚ, ktoré je vzdialené cca 150 m od ZŠ. Na 

druhej strane, v prípade nepriaznivého počasia a počas zimných mesiacov, sa ako miesto 

zhromaždenia doporučuje miestny kultúrny dom, ktorý je od ZŠ vzdialený cca 200 m. 

Vyhodnotením aktuálneho stavu poveternostných podmienok a následným určením, kde sa 

budú osoby v prípade evakuácie zhromažďovať, sa bude zaoberať samotná evakuačná 

komisia školy.  Tieto miesta vyhradené na zhromažďovanie evakuovaných osôb sú 

zaznačené v prílohe D.  

V prípade bloku C predškolskej prípravy sa deti berú ako osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu. Sú vyvádzané pomocou svojich pedagógov. Pri postupovaní 

evakuácie sa tieto osoby evakuujú ako prvé pričom sa predávajú do starostlivosti rodičov 

alebo poverených osôb. Preto je potrebné zabezpečiť na tie to osoby kontaktné informácie.  

Ďalším bezpečnostným prvkom vyplývajúcim z povinnosti právnických a fyzických 

osôb je. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov, v tomto prípade aj žiakov vyrozumievaciu 

hlásnu službu ako je domáci rozhlas a to podľa normy STN 92 0201-3 Únikové cesty 

kapitola 20.3 písm. b) a c). Toto zariadenie v objekte nie je nainštalované a jeho návrhom sa 

bližšie zaoberá kapitola 5.4. Nákup špeciálnych ochranných prostriedkov individuálnej 
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ochrany (PIO), ako sú hlavne prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom 

nebezpečných látok podľa § 16 ods. 1, písm. j) zákona o civilnej ochrane. Nakoľko tieto 

prostriedky škola nevlastní, a ich použitie je mimo vojnového obdobia menej 

pravdepodobné,  z dôvodu zvýšenia bezpečia žiakov a zamestnancov školy sa doporučuje 

ich nákup zvážiť. Pre zariadenie školy sú to najme: 

- detský ochranný vak 

- detská kazajka 

- malý ochranný filter 

- ochranné rúško 

- lícnice ochrannej masky 
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5   Deň prvý: evakuácia osôb ZŠ 

Prvý deň cvičenia bol určený predovšetkým žiakom a ich pedagógom zo Základnej 

školy v Chlebniciach. Význam tohto cvičenia, ktoré je povinné vykonávať podľa § 5 písm. 

e) raz  za 12 mesiacov podľa zákona o ochrane pred požiarmi, bolo overenie účinnosti 

spracovaného požiarneho evakuačného plánu a jeho využitia počas evakuácie. Preto bolo 

prioritou zamerať sa na reakciu správania sa žiakov a postup pedagógov, v prípade 

vyhlásenia poplachu a nutnosti okamžitého opustenia budovy v priebehu vyučovania. Je 

pravda, že pri dopredu ohlásenom nácviku vyhlásenia poplachu v tomto prípade evakuácie, 

sa človek dokáže pripraviť na prípadné postupovanie v takejto situácii. V skutočnosti však 

nedokáže predvídať kedy, kde, čo a ako sa deje alebo stane, preto dochádza často k zlyhaniu 

ľudského faktora. Nakoľko má toto cvičenie ako praktický, tak aj náučný charakter, 

prichádzam s týmto námetom na taktické cvičenie aspoň pre čiastočné pocítenie tiesňovej 

situácie a jej riešenie spolu s pomocou jednotky DHZO Chlebnice, starostom obce, pani 

riaditeľky, pedagógov a žiakov ZŠ v Chlebniciach.  

5.1   Plán cvičenia 

 Podľa plánu bolo taktické cvičenie zamerané na evakuáciu osôb do bezpečia 

z ohrozených priestorov školy. Dňom uskutočnenia bol piatok 25. septembra 2015 

a cvičenie sa uskutočnilo počas štvrtej vyučovacej hodiny. Evakuácia bola označená 

z hľadiska rozsahu opatrení ako evakuácia objektová - formou opustenia budovy, z hľadiska 

doby trvania ako krátkodobá a podľa spôsobu realizácie išlo v prípade zamestnancov školy 

o samoevakuáciu. V prípade žiakov pomocou svojich pedagógov, ktorí následne riadia 

pokynmi členov s príslušnými školeniami. Išlo o súčasné evakuovanie celej budovy naraz. 

(viď obr. 6.) 
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Obrázok č. 6: Pohľad na súčasnú  evakuáciu [6] 

O nácviku plánovanej evakuácie boli informované zainteresované osoby ako starosta 

obce, riaditeľka ZŠ, pedagógovia a samozrejme jednotka DHZO Chlebnice.   

Spustenie poplachu bolo naplánované na 10 hodinu 35 minútu -  o tomto čase 

riaditeľka školy Mgr. Monika Oklapková aktivuje z riaditeľne školy varovný signál, v 

podobe stáleho zvonenia, trvajúceho počas celej evakuácie. Následnou úlohou pedagógov je 

v čo najkratšom čase zhromaždiť žiakov a vyviesť ich z ohrozených priestorov školy na 

miesto zhromaždenia, určené podľa požiarne evakuačného plánu. So sebou si zoberú triednu 

knihu pre neskoršie porovnanie evakuovaných žiakov so zápisom v triednych knihách a pri 

odchode skontrolujú či v triede niekto neostal. Podľa informácií podaných riaditeľkou školy, 

v budove školy sa nevyskytujú žiadne pohybovo znevýhodnené osoby. Po opustení budovy 

všetkými osobami, ešte raz skontroluje priestory školy poverený zamestnanec - v tomto 

prípade školník, pre výskyt prípadných zblúdencov a následne sa presunie do exteriéru 

budovy, kde vyčká na príchod hasičskej jednotky (HJ), pre poskytnutie potrebných 

informácií. Po príchode HJ vykoná jednotka prieskum budovy a na mieste zhromaždenia 

vykoná pomocou triednych kníh prezenciu evakuovaných osôb. Celý priebeh cvičenia sa 
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striktne pridržiava metodického usmernia č. 11/2008-R pre plánovanie a zabezpečovanie 

evakuácie v školách a školských zariadeniach v SR. Samotný priebeh celého cvičenia bude 

časovo meraný pomocou stopiek kde jednotlivé časy budú priebežne zaznamenávané. [15] 

5.2   Priebeh cvičenia 

10:35  – spustený poplach riaditeľkou školy, 

10:36  – začiatok evakuácie, 

10:37  – poplach ohlásený na ohlasovňu požiarov ktorou je miestny OÚ, 

10:38  – vyhlásené zvolanie jednotky DHZO na hasičskú zbrojnicu pomocou miestneho         

rozhlasu kde im boli podané potrebné informácie o situácii,  

10:42  – výjazd jednotky zo stanice na miesto zásahu ktoré je od hasičskej zbrojnice 

vzdialené 0,2 km,   

10:44  – sa na miesto určenia dostavila jednotka DHZO v zložení DA Avia 31 1+8 a CAS 

32 Tatra 148 1+2.  

Po príjazde jednotky boli už všetky osoby z budovy evakuované. Evakuáciu vykonali 

pedagogický pracovníci podľa požiarneho evakuačného plánu a na mieste zásahu sa 

nachádzal len školník, ktorý zabezpečil s veliteľom jednotky a  zásahu (VZ) odpojenie 

budovy od energií. 

10:45  – VZ rozdelil jednotku na dve čaty A a B, 

Čata A v počte šesť hasičov, ktorá bola ďalej rozdelená do troch družstiev 1+1, 

z dôvodu pokrytia väčšej plochy objektu, mala za úlohu vykonať prieskum budovy školy, či 

sa v nej ešte niekto nenachádza. Prieskum budovy bol vedený nasledovne. Dve družstvá: 

číslo jedna a dva boli vyslané do pavilónu A, jedno na prízemie a druhé do ďalšieho 

nadzemného podlažia, ďalej družstvo číslo tri do pavilónu B podľa prílohy D.  

Čata B v počte štyroch hasičov ktorá bola rozdelená na dve družstvá taktiež po 1+1, 

ktorej úlohou bolo zabezpečiť bezpečnosť evakuovaných a to nasledovne: Družstvo číslo 

jedna dbalo na bezpečnosť pohybu evakuovaných po cestnej premávke 3. triedy, a jej 

usmerňovanie. Družstvo číslo dva  spolupracovalo so poverenými zamestnancami školy, 

ktorí sa starali o uloženie evakuovaných na mieste zhromaždenia čo bolo miesto pred OÚ. 
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S následným spísaním záznamu o prítomných evakuovaných a jeho vyhodnotenie, ktoré 

muselo odpovedať záznamu s triednych kníh viď tab. 5.  

od 10:46 do 10:54 – prebiehal prieskum budovy, v budove sa nepotvrdila prítomnosť žiadnej 

ďalšej osoby, 

10:58  – ukončenie evakuácie VZ, kedy bolo overené, že podľa údajov z triednych kníh 

nikto nechýba a v budove sa nikto ďalší nenachádza. [15] 

5.3   Vyhodnotenie 

 Zámerom taktického cvičenia na evakuáciu osôb bolo preverenie reakcie správania 

sa žiakov a ich pedagógov, v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu. Priebeh cvičenia 

nenarušilo pôsobenie väčších negatívnych vplyvov a celkový výsledok evakuácie dopadol 

podľa očakávaní pomerne dobre. Menším negatívom bolo neoverenie uzamknutých 

priestorov na možný výskyt osôb, do ktorých jednotka nemala prístup. Pri prieskume budovy 

HJ sa nezistila prítomnosť ďalších osôb a ani po vykonaní prezencie na mieste zhromaždenia 

nikto nechýbal. Z toho dôvodu môžem konštatovať, že budova bola úspešne evakuovaná a v 

priebehu cvičenia sa nikto nezranil ani nestratil. Čas potrebný pre evakuovanie 185 osôb 

z budovy ZŠ až do miesta zhromaždenia bol cvičením stanovený na 5 minút a dĺžka trvania 

samotného zásahu od ohlásenia poplachu na OÚ po ukončenie zásahu veliteľom zásahu bola 

cvičením stanovená na 21 minút. Evakuované osoby sa prevažne pohybovali po rovine a po 

schodoch dolu. Jednotlivé počty osôb zo 185 evakuovaných činí 166 žiakov, 17 pedagógov 

a 2 prevádzkových zamestnancov školy, viď tab. č. 1. Všetky osoby, ktoré sa vyskytovali 

v budove ZŠ boli schopné samostatného pohybu. Rozostavenie hasičskej techniky, smer 

evakuovaných a miesto zhromaždenia  je znázornené v prílohe č. 2. Jednotlivé smery 

unikajúcich osôb s budovy ZŠ sú znázornené v prílohách A.1 až C.1 – C.2. Celá 

fotodokumentácia z cvičenia je priložená samostatne v prílohe č. 9.  

V prípade detí predškolskej prípravy sa cvičná evakuácia nevykonala z  

dôvodu  nesúhlasu dotknutých rodičov  a riaditeľky školy. Toto vyhlásenie sa doporučuje v 

budúcnosti prehodnotiť z dôvodu nepripravenosti pri skutočnej situácii. 
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Tab. č. 5: Záznam z  prezencie evakuovaných [5] 

Trieda Skupina 
Počet detí v 

triede (skupine) 
pred evakuáciou 

Počet detí 
na PN 

Počet 
evakuovaných 
detí + pedagóg  

Celkový počet 
detí ku dňu 1. 9. 

2015 

1.   12 1 12+1 13 

2.   15 2 15+1 17 

3.   10 2 10+1 12 

4.   21 3 21+1 24 

5.   14 2 14+1 16 

6.   19 1 19+1 20 

7.   23 4 23+1 26 

8. 
1. 10 1 10+1 11 

2. 12 0 12+1 12 

9. 
1. 19 3 19+1 22 

2. 11 1 11+1 12 

∑   166 20 177 186 

 

5.4   Návrh prípadných doporučení 

 Pre zlepšenie a zefektívnenie evakuácie osôb z budovy ZŠ odporúčam prijatie 

následných opatrení.  

Vyhlásenie poplachu v objekte je možné len zvonením zvončeka, ktoré v prípade 

zaužívanej rutiny môže viesť k zámene so zvonením na prestávku. Preto doporučujem v 

budove ZŠ zriadiť rozhlasovú komunikáciu pre doplnenie vyhláseného poplachu o verbálne 

podanie informácii o situácii a o postupovaní pri evakuácii osôb napr. využitie PEP, 

únikových ciest a pod. Informácie sa budú podávať z riaditeľne školy, ktorá je blízko 

východu z objektu, vopred dohodnutými frázami pre vyvarovanie sa vzniku paniky.  

Keďže podľa vypracovaného PBR sa v objekte nachádza len jedna chránená úniková 

cesta typu A -  a to z pavilónu C, a ostatné sú brané ako nechránené únikové cesty. 

Opodstatneným návrhom je zriadenie ďalších troch chránených únikových ciest typu A, a to 

dvoch pre pavilón A pričom jedna z nich je spoločná s pavilónom B, V pavilóne B ďalšiu 

ÚC spoločnú s pavilónom C. Z dôvodu skrátenia doby  dosiahnutia bezpečia evakuovaných 
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osôb. Chránená úniková cesta typu A je priestor bez požiarneho zaťaženia s prirodzeným 

odvetraním. Návrh vytvorenia chránených únikových ciest je zobrazený v prílohách A.1 až 

B.2.  

Pôvodne vypracovaný PEP stavby sa nezhoduje s aktuálnym ustanovením týkajúcim 

sa PEP podľa § 28 ods. 2 písm. b) vyhlášky o požiarnej prevencii kde boli podrobnejšie 

stanovené požiadavky na jeho grafickú časť. Z tohto dôvodu sa doporučuje vypracovanie 

nového PEP, ktorý bude odpovedať aktuálnemu zneniu daných predpisov. 

V objekte školy sa nenachádza dostatočné rozmiestnené núdzového osvetlenia. 

Navrhuje sa chýbajúce svietidlá vo forme diódových lámp doinštalovať. Pomocou ktorých 

sú vyznačené smery úniku a východy na voľné priestranstvo. Pre zlepšenie orientácie v tme 

a v prípade zadymenia, ako doplnok k núdzovému osvetleniu, sa doporučuje použiť 

vyznačenie smerov úniku fosforeskujúcimi farbami na stenách, prípadne na dlážke.  

Pre prípad evakuácie bolo doporučené zriadenie evakuačnej komisie školy, ktorá má 

slúžiť ako podporný orgán riaditeľovi školy, pri organizovaní a koordinovaní evakuovaných 

osôb. Členov EK školy vymenúva a odvoláva riaditeľ školy spolu s vymenúvacími dekrétmi. 

Tieto osoby môžu byť aj zároveň členmi požiarnej hliadky, ktorý musia absolvovať potrebné 

školenie a sú oboznámený s postupmi v určitých situáciách. 

Takisto sa odporúča stanovenie poverenej osoby, ktorá v mimopracovnom čase sa 

dostaví na miesto v prípade vyhlásenia poplachu. Následne spolupracuje s HJ ako osoba 

znalá podmienok na mieste zásahu a  podáva jej potrebné informácie napr. umiestnenie 

hlavného uzáveru plynu, rozvodne elektrickej energie, hydrantov a pod. Táto osoba ďalej 

zabezpečuje kľúče od uzamknutých priestorov. 
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6   Deň druhý: likvidácia simulovaného požiaru v ZŠ 

 Druhý deň taktického cvičenia bol zameraný na preverenie a zdokonalenie 

schopnosti veliteľa jednotky pri nasadzovaní SaP a tak tiež akcie schopnosti jednotky DHZO 

Chlebnice v súčinnosť s ďalšími jednotkami. Preverenie sa zameriavalo na výjazd jednotky, 

postup riešenia danej situácie za daných podmienok, a taktiež sa preverovala funkčnosť 

hydrantovej siete. V prípade zdokonalenia jednotky sa dbalo na potrebu dovybavenia TP 

a prehĺbenie znalostí členov jednotky. Keďže už v počiatku bolo zrejmé že  jednotka DHZO 

Chlebnice nedisponuje dostatočnými TP pre takýto zásah a mladší členovia jednotky sú 

v tomto smere ešte neskúsení, bola k zásahu prizvaná jednotka  Poľských príslušníkov OSP 

zo Slopníc, v rámci  vzájomnej družby  medzi obcami. Táto súčinnosť je založená na 

cezhraničnej spolupráci, ktorá je zakotvená v § 3 ods. 1) písm. j) zákona MV SR č. 37/2014 

Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, ako ciele Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR pre výchovu a prípravu obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a 

mimoriadnymi udalosťami. Ide hlavne o jednotky, ktoré sa nachádzajú v pohraničných  

pásmach susediacich štátov, do ktorého spadá aj územie obce Chlebnice. [6] 

Hasičská jednotka poľských príslušníkov OSP Slopnica, preukázala že disponuje 

dostatočným vybavením TP a potrebnými schopnosťami pre zásah v interiéroch budovy, 

tým pádom bola do cvičenia zapojená ako jednotka poloprofesionálnych hasičov, vyslaná 

zo susednej obce ako jednotka, ktorá sa radí do kategórie A, s dobou výjazdu do 10 min 

a príjazdom do 5 min. V prípade profesionálnej jednotky z okresného mesta sa doba príjazdu 

stanovuje až na cca 25 min.(viď obr. 7. ) [18] 
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Obrázok č. 7: Vyznačenie príjazdových ciest a objektov záujmu [7] 

6.1   Plán cvičenia 

 Taktické cvičenie na likvidáciu simulovaného požiaru v interiéry budovy bolo 

naplánované na 26.septembra 2015 v dopoludňajších hodinách, s podporou starostu obce, 

riaditeľky ZŠ a jednotiek DHZO Chlebnice a OSP Slopnica. Začiatok  cvičenia bo stanovený 

na 11:00, kedy bol na ohlasovňu požiarov, ktorou je miestny OÚ, nahlásený požiar 

chemického kabinetu v budove miestnej ZŠ, v druhom nadzemnom podlaží, v pravom krídle 

pavilónu A (viď prílohu A.1). Požiar ohlásil zamestnanec školy, ktorý v tom čase v objekte 

vykonáva upratovacie práce. Obsah chemického kabinetu tvoria prevažne pomôcky určené 

na teoretické vzdelávanie, ako sú rôzne tabuľky, modely chemických reťazcov, kovy, 

počítače  a pod. V prípade používania nebezpečných horľavých látok pri vyučovaní, sa tieto 

látky dovážajú s externých zdrojov poverenou osobou v tomto prípade vyučujúcim. Ako 

príčina vzniku požiaru bol stanovený elektrický skrat od staršieho počítača. 

Úlohy súvisiace so zásahom boli rozdelené nasledovne. Ako prvá, príde na miesto 

zásahu jednotka miestneho DHZO, ktorá zabezpečí miesto zásahu, a to tak, že odpojí prívod 

energií a ohraničí priestor zásahu proti vniknutiu nepovolaných osôb. Ďalej vykoná 

vytvorenie dopravného vedenia ukončeného rozdeľovačom pred vchodom do budovy 

a taktiež zásobovanie hasičskej techniky vodou z miestnej hydrantovej siete. Ďalšou 
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jednotkou ktorá dorazí na miesto zásahu je jednotka OSP Slopnica, ktorá zabezpečí prieskum 

budovy, likvidáciu požiaru a záchranu osôb. Na miesto zásahu sa dostaví aj poverená osoba 

alebo správca budovy, ktorá spolupracuje s VZ a podáva mu potrebné informácie. Celý 

priebeh cvičenia sa striktne pridržiava ML pre všeobecné postupy č. 1 až 12 a ML č. 77 pre 

požiare v detských predškolských zariadeniach a základných školách podľa rozkazu 

prezidenta HaZZ z 30. júla 2007 o vydaní Takticko-metodických postupov realizovania 

zásahov, na zabezpečenie jednotného postupu pri zdolávaní požiarov a pri uskutočňovaní 

záchranných prác v rámci HaZZ a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších prepisov. Samotný priebeh celého cvičenia 

bude časovo meraný pomocou stopiek, pričom budú jednotlivé časy priebežne 

zaznamenávané. Rozmiestnenie techniky a jej zásobovanie na mieste zásahu je znázornené 

v prílohe D, vedenie dopravného vedenia a útočných prúdov je tak tiež znázornené v prílohe 

D. [15] 

6.2   Priebeh cvičenia 

11:00  – požiar v miestnej ZŠ, telefonicky ohlásený zamestnancom školy na ohlasovňu 

požiarov, ktorou je miestny OÚ, 

11:01  – vyhlásené zvolanie jednotky DHZO Chlebnice do hasičskej zbrojnice pomocou 

koncových vyrozumievacích prvkov, sirény a miestneho rozhlasu, kde im boli 

podané potrebné informácie o situácii 

11:10  – výjazd HJ na miesto určenia, ktoré je vzdialené od hasičskej zbrojnice 160 m, 

11:11  – sa dostavila na miesto zásahu jednotka DHZO v zložení DA Avia 31 1+6 a CAS 

Tatra 148 1+2, 

11:12 – veliteľ DHZO ako VZ vykonal  rozdelenie jednotky VZ do dvoch družstiev, 

Družstvo číslo jedna 1+3 zabezpečilo dopravné vedenie hadicami B 75, napájané 

z CAS 32 Tatra 148, pred ľavý vchod do pavilónu B. 

Družstvo číslo dva 1+3 malo za úlohu zabezpečiť miesto zásahu a to odpojením 

budovy od elektrickej energie a plynu, s pomocou informácii podaných povereným 

zamestnancom školy. Ďalej bolo poverené zásobovaním vodou CAS 32 Tatra 148, a to 

hadicovým vedením B 75 s miestnej hydrantovej siete. 
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11:15  – sa na miesto dostavila druhá jednotka OSP Slopnica (ďalej len „OSP“) v zložení  

Iveco Eurocargo ML140E24/Profis 1+6 a Mercedes Benz Atego 1226AF 1+5, [18] 

 Veliteľ jednotky OSP Slopnica následne prebral od veliteľa DHZO miesto zásahu 

a bol stanovený ako VZ, pričom naďalej spolupracoval s veliteľom DHZO. Všetky potrebné 

informácie mu poskytol veliteľ tejto jednotky ktorá na miesto zásahu prišla ako prvá.  

11:16  – sa na miesto dostavila rýchla záchranná služba 1+2 

11:18  – po zhodnotení poskytnutých informácií VZ rozhodol že SaP na mieste zásahu budú 

postačovať a následne rozdelil budovu ZŠ na dva bojové úseky a to BÚ č.1 ako 

pavilón A a BÚ č. 2 ako pavilón B. Rozdelená bola aj jednotka na dve čaty A a B 

každá pre jeden BÚ.  

Päťčlenná čata A bola ďalej rozdelená na dve družstvá 1+1 a jedného veliteľa BÚ 

č.1, kde družstvo číslo jedna vybavené dýchacou technikou dostalo za úlohu vytvoriť útočný 

prúd pomocou vysokotlakového vedenia do prízemia BÚ č.1., pričom útočný prúd bol 

vedený priebežne s prieskumom objektu, pre prípadný výskyt ďalších ohnísk požiaru alebo 

osôb. Družstvo číslo dva malo zabezpečiť nasadenie pretlakovej ventilácie a byť pripravené 

k podaniu prvej predlekárskej pomoci osobám, ktoré sa nadýchali spodín horenia alebo sa 

inak zranili na mieste požiaru.  

Päťčlenná čata B bola taktiež rozdelená do dvoch družstiev 1+1 so svojím vlastným 

veliteľom BÚ č.2, kde družstvu číslo jedna vybavené DT bol vydaný rozkaz na vytvorenie 

jedného útočného prúdu pomocou hadicového vedenia C 52. Týmto útočným vedením 

napojeným na rozdeľovač dopravného vedenia vytvoreným jednotkou DHZO Chlebnice, 

viedlo útok cez ľavý vchod BÚ č.2 a postupovalo do BÚ č.1 na 2. NP v pravom krídle 

pavilónu A, v ktorom bol požiar nahlásený, viď príloha A.2. Ďalej bolo družstvu číslo dva, 

vybavené DT, nariadený prieskum BÚ č.2, pre prípadný výskyt osôb v objekte. Po 

preskúmaní úseku zabezpečovalo podporu útočným družstvám. 

Obe čaty podávali hlásenia svojim veliteľom BÚ a tí následne VZ. Dorozumievanie 

medzi zasahujúcou jednotkou prebiehalo pomocou analógovej rádiovej komunikácie.  

11:20  – nasadenie vysokotlakového prúdu vykonávaným priebežne s prieskum BÚ č.1  

družstvom č.1 s čaty A, 
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11:21  – nasadenie útočného prúdu C 52 družstvom č.1 s čaty B cez BÚ č.2 do BÚ č.1 na 2. 

NP, kde bol následne potvrdený požiar, silné zadymenie a znížená viditeľnosť v 2. 

NP v pravom krídle, pre zlepšenie viditeľnosti v mieste požiaru bolo vykonané 

otvorenie okien v miestnosti, 

11:23  – nasadenie pretlakovej ventilácie pred vchod do pavilónu A družstvom č.2 s čaty A, 

11:24  – potvrdená prítomnosť nehybnej osoby v triede,  

 VZ nariaďuje premiestnenie osoby do bezpečia mimo budovu kde mu následne na to 

bola podaná prvá pred lekárska pomoc družstvom č.2 s čaty A a následne odovzdaná do 

starostlivosti členom rýchlej záchrannej služby. 

11:26  –  lokalizácia požiaru, 

11:35  – celková likvidácia požiaru, po ktorej VZ zásahu vykonal celkový prieskum 

ohniska požiaru, 

11:50  – ohlásený koniec zásahu a odovzdanie miesta zásahu správcovi budovy 

s doporučenými opatreniami,  odchod jednotiek na stanicu s veliteľom zásahu, 

12:00  – návrat jednotky na požiarnu zbrojnicu, kde sa technika a prostriedky opäť uviedli 

do stavu pohotovosti. [15] 

6.3   Vyhodnotenie 

Taktické cvičenie zamerané na preverenie schopnosti jednotky a jej veliteľa 

prebiehalo podľa očakávaní. Toto cvičenie zamerané na likvidáciu simulovaného požiaru 

chemického kabinetu, prebehlo bez väčších problémov a chýb aj napriek rozdielu v 

národnosti a jazyku. I keď nedostatky sa prejavili už pri zvolávaní jednotky, kde siréna sa 

ukázala ako nefunkčná. Ako ďalším nedostatkom sa ukázala neschopnosť rádiovej 

komunikácie jednotky DHZO či už medzi sebou alebo s ďalšími jednotkami. Pri nasadení  

pretlakovej ventilácia z dôvodu rýchlejšieho odvetrania a zlepšenia viditeľnosti, 

spôsobovala ventilácia prievan v objekte a zatváranie dverí. Keďže zásah bol vedený dvomi 

rôznymi cestami, v mieste požiaru, kde boli otvorené okná pre odvetranie dymu sa znížená 

účinnosť pretlakovej ventilácie.  

  V prízemí pavilónu A sa nepotvrdil výskyt ďalšieho požiariska a ani prítomnosť 

ďalších osôb, a taktiež ani v pavilóne B. V 2. NP sa potvrdila prítomnosť jednej osoby ktorá 

sa priotrávila splodinami horenia. Spomínanou osobou bol zamestnanec školy, ktorý ohlásil 
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požiar, a ktorý sa pravdepodobne pokúšal požiar uhasiť. Osobe bola poskytnutá prvá pomoc 

hasičmi a preprava do bezpečia, kde mu bola zabezpečená odborná starostlivosť zo strany 

záchrannej služby.  

Doba voľného rozvoja požiaru bola stanovená na 21 minút, čo znamená že požiar bol 

už v plnom rozvoji, čo znamená že sa šíril maximálnou rýchlosťou. Keďže v chemickom 

kabinete a ani v susediacich triedach nie sú nainštalované požiarne uzávery, zasiahnutá 

plocha požiarom by v horšom prípade zachvátila celé pravé krídlo druhého nadzemného 

podlažia pavilónu A. Celková doba, potrebná pre zásah, bola stanovená na 60 minút. Ako 

nástupná plocha bol využitý školský dvor s postavením hasičskej techniky, vyobrazeným na 

obr. č. 8. Smer vedenia dopravného vedenia a zásobovania vodou z hydrantu  je znázornené 

v prílohe č. 2. Jednotlivé smery útočných prúdov vedené do jednotlivých BÚ budovy 

a ohnisko požiaru viď  v prílohe A.1 a A.2. Celá fotodokumentácia z cvičenia je priložená 

samostatne v prílohe č. 10. 

 

Obrázok č. 8: Postavenie techniky na mieste zásahu [8] 

 

 

 



 

39 

 

6.4   Návrh prípadných doporučení 

 Na zlepšenie akcie schopnosti jednotky DHZO pre zásah v interiéry budovy sa 

odporúča prijať následné návrhy. 

 Ako prvé a najdôležitejšie sa doporučuje začleniť jednotku DHZO Chlebnice do 

vyššej kategórie celoplošného rozmiestnenia SaP, minimálne do kategórie B, z ktorej 

vyplýva súbor povinností na zdokonalenie akcie schopnosti jednotky podľa prílohy č. 1b 

vyhlášky o hasičských jednotkách.  

 Do odbornej prípravy jednotky DHZO zaraďujem absolvovanie základného školenia 

všetkých členov HJ podľa § 16  ods. 4, ktorej obsah rieši príloha č. 10, absolvovanie 

špecializovanej prípravy na funkcie veliteľa HJ podľa prílohy č. 11a na pozíciách veliteľa 

družstva a technik špecialista odbornej služby a ďalších odborných spôsobilostí podľa § 18 

a 24 vyhlášky o hasičských jednotkách. 

Ďalším odporúčaním je zabezpečenie vybavenia jednotky chýbajúcimi  

a nahradením starých novými TP, ako je predovšetkým dýchacia technika, 

rádiokomunikácia a ďalšie vecné prostriedky, uvedené v prílohe č. 1c vyhlášky o hasičských 

jednotkách. 

Taktiež sa navrhuje zriadenie nového zvolávacieho systému členov HJ pomocou SMS 

správ ktoré má zefektívniť a skrátiť dobu informovania dotknutých členov potrebných pre 

výjazd jednotky. A ako prioritu navrhujem uvedenie varovnej sirény do pohotovosti a to buď 

jej opravou alebo úplnou výmenou. 

V neposlednom rade, sa taktiež odporúča obstaranie novej hasičskej techniky alebo 

repasovanie aktuálne požívanej, pre uvedenie do plnej akcie schopnosti v prípade výjazdu 

na zásah.   

Pre prehlbovanie schopnosti členov HJ v prípade „výjazdového sucha“ je 

doporučené častejšie realizovanie taktických alebo previerkových cvičení podľa aktívnosti 

členov jednotky.  
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7   Záver 

Problematika zabezpečovania protipožiarnych opatrení sa týka väčšiny 

realizovaných stavieb, každej krajiny odlišným spôsobom. V prvom rade sú to právne 

predpisy, vydané alebo schválené vládou konkrétneho štátu, s postupnou dôležitosťou 

a nadväznosťou na jednotlivé z nich, ako sú zákony, vyhlášky, nariadenia, normy a pod.  

Takisto sa jedná o vykonávanie a dodržiavanie týchto predpisov jednotlivými právnickými 

a podnikajúcimi fyzickými osobami. Preto bol zriadený výkon štátnej správy na úseku 

ochrany pred požiarmi, ktorou je požiarna prevencia a požiarna represia. 

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na 

zabezpečenie pasívnej, ale taktiež aktívnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových 

hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri 

týchto udalostiach. Z tohoto hľadiska vyplýva návrh určitých doporučení a povinností pre 

právnické a podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú za úlohu zlepšiť protipožiarnu 

bezpečnosť stavby ZŠ Chlebnice. [14] 

Požiarna represia je predovšetkým aktívne zabezpečovanie ochrany života a zdravia 

osôb, zvierat i materiálneho vybavenia, nielen pred účinkami požiaru ale aj inou 

mimoriadnou udalosťou. Dané činnosti vykonávajú hasičské jednotky s potrebnou 

kvalifikáciou a určitými prostriedkami vyhradenými na zdolávanie danej situácie. Tieto 

činnosti sa aplikujú  v prípade zlyhania požiarnej prevencie ak bola vykonaná. 

Zo skutočností, ktoré vyplývajú z práce, autor poukazuje na nevyhnutnosť prijatia 

istých doporučení na zlepšenie protipožiarneho zabezpečenia ZŠ a akcie schopnosti jednotky 

DHZO Chlebnice. 

Jedným z hlavných návrhov doporučení je spracovanie nového projektu požiarnej 

bezpečnosti stavby ZŠ Chlebnice, keďže ten súčasný už neodpovedá aktuálnemu stavu 

budovy a ani aktuálnym predpisom. S následným novým začlenením jednotlivých priestorov 

do požiarnych úsekov podľa vyhlášky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a činností, miest alebo časov 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru podľa vyhlášky o požiarnej ochrane vplývajú 

určité povinnosti pre právnické a podnikajúce fyzické osoby z tejto vyhlášky o požiarnej 
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prevencii. Následné technické a organizačné opatrenia pre budovu ZŠ boli stanovené podľa 

týchto povinností a taktiež zo zistení vykonaných taktických cvičení.  

Druhým hlavným návrhom z doporučení je začlenenie jednotky DHZO Chlebnice do 

vyššej kategórie pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov, minimálne do kategórie B, 

z ktorej vyplýva rada povinností na zdokonalenie akcie schopnosti jednotky podľa prílohy 

č. 1b vyhlášky o hasičských jednotkách. 

K technickým opatreniam stavby ZŠ zaraďujem zavedenie rozhlasovej komunikácie 

do celej budovy pre doplnenie zvonenia pri vyhlásení poplachu o verbálnu stránku. Ďalej 

odporúčam zváženie nainštalovania požiarnych uzáverov a vybudovanie ďalších chránených 

únikových ciest, ktorých návrh je znázornený v prílohách A.1 až B.2. K ďalším bodom patrí 

doplnenie núdzového osvetlenia o značky s farbami svietiacimi v tme v únikových cestách 

a takisto správne zabudovanie požiarnych uzáverov na hraniciach požiarnych úsekov, 

ktorých smer otvárania musí súhlasiť so smerom úniku osôb s návrhom naznačeným v týchto 

prílohách. 

Čo sa týka jednotky DHZO Chlebnice, odporúčam vyradenie starých vecných 

prostriedkov a ich nahradenie za novšie modely podľa zoznamu prílohy č. 1c vyhlášky 

o hasičských jednotkách. Taktiež zaobstaranie novej alebo repasovanie starej hasičskej 

techniky, schopnej na využitie v prípade výjazdu do plnej akcieschopnosti. K ďalším 

odporúčaniam patrí uvedenie do prevádzky všetkých vetví hydrantovej siete, zabezpečenie 

efektívnejšieho zvolávacieho systému členov jednotky DHZO - pomocou SMS správ a 

výmena koncového vyrozumievacieho prvku ochrany obyvateľstva, ktorou je varovná 

siréna. 

Čo sa týka organizačných opatrení stavby ZŠ - prioritným návrhom je aktualizovanie 

dokumentácie o ochrane pred požiarmi podľa súčasných prepisov – konkrétne ide o zrušený 

požiarny štatút, ktorý nahradila požiarna identifikačná karta, obnovenie zastaraných 

požiarnych evakuačných plánov, vykonanie obnovenia školení zamestnancov a členov 

požiarnej hliadky, zriadenie evakuačnej komisie školy, či prehodnotenie zhromažďovacích 

plôch osôb podľa návrhu zabezpečenia evakuácie v kapitole 3.1 vyššie. Okrem toho sa 

doporučuje stanovenie poverenej osoby  ako osoby znalej objektu pre podávanie informácii 

hasičským jednotkám a zriadenie požiarnej hliadky v mimopracovnom čase a v prípade 

konaní podujatia v priestoroch školy, zabezpečenie asistenčnej hliadky. 
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Zo strany jednotky DHZO Chlebnice sa doporučuje vykonanie potrebných školení 

všetkých členov jednotky, vyplývajúcich z návrhov na doporučenia v kapitole 6.4 vyššie. 

Ďalej vykonávanie taktických a previerkových cvičení pre prehlbovanie schopností 

hasičskej jednotky a v poslednom rade pravidelné zvolávanie členských schôdzi všetkých 

členov hasičskej jednotky, realizovaných za účelom určenia plánov a povinností jednotky 

do budúcnosti. 

7.1 Realizácia návrhov 

Za uplynulý rok sa podarilo zrealizovať niektoré z návrhov spomínaných v tejto 

bakalárskej práci. Tie sa týkali  či už zlepšenia protipožiarnej bezpečnosti ZŠ  alebo akcie 

schopnosti jednotky DHZO v Chlebniciach.  

V prípade školy to boli obnovené neaktuálne školenia zamestnancov školy. Zriadenie 

vykonávania povinných požiarnych cvičení na zlepšenie reakcií v prípade  ohrozenia žiakov 

a zamestnancov školy. Podanie podnetu na vykonanie štátneho požiarneho dozoru v budove 

ZŠ s vyjadrenými zisteniami. 

Pre jednotku DHZO sa tak tiež podarilo zabezpečiť základné školenia pre tridsaťdva 

členov z toho následne pre štyroch z nich absolvovanie špecializovanej prípravy veliteľov 

jednotiek DHZO.  Tým pádom sa jednotka zaradila do vyššej kategórie celoplošného 

pokrytia jednotkami požiarnej ochrany a to do skupiny B. Ďalším úspechom bolo 

zabezpečenie nových TP a OOPP. V blízkej budúcnosti sa uvažuje o zrekonštruovaní 

hasičskej zbrojnice a rozšírení garáži z dvoch stáni na tri. Tak tiež sa čaká na príjazd novej 

a zrepasovanej techniky. 

V neposlednom rade došlo aj ku sprevádzkovaniu varovnej sirény.   
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