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Anotácia 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá popisom spôsobov hasenia hausbótov 

a záchrany osôb z vodnej hladiny prostriedkami, ktorými disponuje Hasičský a záchranný 

zbor. Bakalárska práca je rozdelená do piatich samostatných kapitol, ktoré opisujú súčasný 

stav a návrh riešenia uvedenej problematiky. Prvá kapitola opisuje činnosti Hasičského 

a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zameranie 

hasičských staníc. V druhej kapitole je charakterizovaný zásahový obvod hasičskej stanice 

5 - Čapajevova 8. V tretej kapitole je postup výstavby hausbótov a popis jestvujúcich typov. 

V štvrtej kapitole sú popísané spôsoby hasenia požiarov hausbótov, spôsob záchrany ľudí 

z vodnej hladiny a v piatej poslednej kapitole je opísané navrhované dovybavenie hasičských 

jednotiek a spôsoby hasenia požiarov hausbótov.   

 

Kľúčové slová: dom na vode, hausbót, Jarovecké rameno, požiar, záchrana osôb z vodnej 

hladiny 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with describe types of extinguishing the houseboat´s and 

rescue the person´s from the surface equipment’s of the fire brigade. The bachelor is divided 

for five parts, which describes the current conditions and suggest future conditions. First part 

shows activities the fire brigade of capital city Slovak republic Bratislava and specialization 

of the fire stations in Bratislava. Second part shows the character of fire station 5 district. 

Third part shows building of houseboat´s and describe the currents types. Four part shows 

types of extinguishing houseboats and types of rescue persons from surface and the five part 

shows suggest the squad teams retrofit of differently equipment’s and types of extinguishing 

the houseboats. 

 

Key words: house afloat, houseboat, Jarovecke rameno, fire, rescue persons from the surface 
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Zoznam použitých skratiek 
HaZZ – Hasičský a záchranný zbor 

HaZÚ – Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

LÚ MV SR – Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

PTEÚ MV SR – Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

HS – hasičská stanica 

HS1 – hasičská stanica 1 Radlinského 6. 

HS3 – hasičská stanica 3 Hálkova 3. 

HS4 – hasičská stanica 4 Saratovská 30. 

HS5 – hasičská stanica 8 Čapajevova 6. 

HJ – hasičská jednotka 

SaP – sily a prostriedky 

IZS – integrovaný záchranný systém 

AHZS – automobil hasičskej záchrannej služby 

SAHS – sanitný automobil hasičskej záchrannej služby 

APZS – automobil potápačskej záchrannej služby 

MB G – Mercedes Benz G 

PPLA – protiplynový automobil  

ADP – autonómny dýchací prístroj 

PZ SR – Policajný zbor Slovenskej republiky 

DHZO – dobrovoľný hasičský zbor obce 

OS KR HaZZ BA – operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Bratislave 

„C“ – hadica útočného prúdu, alebo dopravného vedenia – priemer 48 mm alebo 52 mm 

„B“ – hadica dopravného vedenia – priemer 75 mm 

hausbót – dom na vode 

CO – oxid uhoľnatý 

MČ – mestská časť 
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VMP – vodca malého plavidla 
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Úvod 

Medzi špecifické požiare patrí hasenie požiaru hausbótu, ktorý môže byť ukotvený   

na hlavnom toku rieky, alebo na tzv. mŕtvych alebo slepých ramenách. V prípade požiaru 

hausbótu v okolí slepého Jaroveckého ramena, hasičská jednotka musí riešiť dostupnosť 

k hausbótu a zhoršenú orientáciu v príjazdových cestách. Hausbót je špecifikovaný ako malé 

plavidlo, takže je mimo právnych predpisov, ktoré riešia požiarnu bezpečnosť stavieb, a to 

sa týka najmä odstupových vzdialeností medzi hausbótmi. 

V bakalárskej práci sa zaoberáme hausbótmi ako domami na vode, ktoré môžu byť 

obývané sezónne alebo celoročne. Bakalárska práca rieši požiare hausbótov a možné 

spôsoby ich hasenia, ktoré boli vyskúšané a sú opísané v kapitole  4  so zameraním na oblasť  

slepého Jaroveckého ramena rieky Dunaj. Ďalej boli opísané spôsoby záchrany osôb 

z vodnej hladiny pri požiari a pri sťažených podmienkach.  

Pre riešenie tejto problematiky nemá  Hasičský a záchranný zbor spracovaný žiadny 

metodický list, a preto jedným z najdôležitejších prínosov bakalárskej práce je návrh 

metodického listu  hasenia hausbótov a záchrana ľudí z vodnej hladiny. 
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Rešerš 

Cieľom rešerše bolo preskúmanie materiálov, ktoré sú zamerané na stavbu hausbótu, 

zdolávanie požiarov a záchranu osôb z vodnej hladiny. 

Publikácie venujúce sa požiarnou bezpečnosťou stavieb sú väčšinou písané všeobecne. 

[1]  

V odborných článkoch, publikovaných predovšetkým na rozličných internetových 

portálov, boli nájdené informácie o stavbe a typoch hausbótoch. [2] [6] [12] [16] [23] [24] 

[29] 

Články, ktoré sa zaoberajú taktikou pri hasení požiarov a záchrany osôb z vodnej 

hladiny. [3] [28] [9] 

Odborná literatúra, ktorá sa zaoberá opisom technických prostriedkov. [5] [8] [10] [11] 

[25] 

Zákony zaoberajúce sa priamo, alebo okrajovo hausbótmi. [13] [21] [22] 

Vydané rozkazy a pokyny prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej 

republiky. [17] [18] [19] [20] 

K práci prispeli osobné skúsenosti autora a rozhovory s príslušníkmi Hasičského 

a záchranného zboru Slovenskej republiky, ktorí prispeli svojimi dlhoročnými 

skúsenosťami. [26] [27] 

Výsledkom skúmania rešerše boli vyhodnotené optimálne postupy na hasenie 

hausbótov a záchrany osôb z vodnej hladiny a vyhodnotenie, akými prostriedkami by bolo 

vhodné dovybaviť záchranárov. 
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1 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú zriadené štyri HS  typu 

V. Podľa pokynu prezidenta HaZZ č. 35/2012 o vnútornej organizácii Hasičského 

a záchranného zboru na úseku operatívno-technickom v znení neskorších predpisov je to nad 

40 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom na každej HS [18].  

Zásahový obvod HS  tvorí územie jednotlivých okresov Bratislava I, II, III, IV a V 

[20]. V prípade potreby nasadenia väčšieho množstva síl a prostriedkov OS KR HaZZ BA 

môže vyslať HJ aj do zásahového obvodu inej HS .  

Všetky HS plnia úlohy HaZZ v súlade s § 3 zákona č. 315/2001 z. z. o Hasičskom 

a záchrannom zbore a to najmä: zdolávanie požiarov, poskytovanie pomoci a vykonávanie 

záchranných prác pri haváriách, nežiadúcich udalostiach a pri ochrane životného prostredia. 

HS 1  Radlinského 6 je zameraná na poskytovanie zdravotníckej pomoci.  Na HS je 

dislokovaný SAHS, ktorého posádku tvoria zdravotnícky záchranári so vzdelaním v oblasti 

urgentnej medicíny. SAHS je v súlade s poplachovým plánom vysielaný na každú udalosť 

v zásahovom obvode HaZÚ a úlohou posádky je poskytovanie zdravotníckej pomoci pre 

zasahujúcich príslušníkov.  

HS 3 Hálkova 3  je špecifická vykonávaním činností povodňovej záchrannej služby 

a dislokáciou potápačskej skupiny, ktorej zásahovým obvodom je územie Bratislavského 

kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja.  

HS 4 Saratovská 30 je zameraná na zásahy s výskytom nebezpečných látok 

a zabezpečuje protiplynovú službu pre všetky HS. 

HS 5 Čapajevova 8  zastrešuje v rámci HaZÚ vykonávanie lezeckej a leteckej činnosti.  

Na HS je vedúci lezeckej skupiny HaZÚ a inštruktori, ktorí vykonávajú odbornú prípravu 

pre príslušníkov HaZÚ v súlade s Nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky        

č. 115/2016 o vykonávaní záchranných prác a iných činnosti vo výškach a nad voľnými 

hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore. 
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1.1 Opis HS a početné stavy na HS 

HS na území Bratislavy sú staršie budovy, ktoré nemohli byť zrekonštruované v rámci 

čerpania eurofondov z Regionálneho operačného programu, nakoľko tento program 

nezahŕňal územie hlavného mesta Bratislavy. HS 1 je jediná HS, ktorá je majetkom MV SR. 

HS 3, HS 4 a HS 5 sú majetkom magistrátu hlavného mesta Bratislavy a MV SR si ich 

prenajíma, čo je pozostatok rokov minulých, kedy na území Bratislavy pôsobil Mestský 

požiarny zbor. 

Systemizáciu HaZZ schvaľuje každoročne vláda Slovenskej republiky na návrh 

ministra vnútra. Pre HaZÚ boli schválené tabuľkové miesta príslušníkov s nerovnomerne 

rozvrhnutým služobným časom uvedené v tabuľke (Tabuľka 1). Minimálne počty 

príslušníkov v zmene stanovuje pokyn prezidenta č. 35/2012 Hasičského a záchranného 

zboru o vnútornej organizácii Hasičského a záchranného zboru na operatívno–technickom 

úseku. 

Tabuľka 1- Početný stav príslušníkov na jednotlivých HS[18] 

HS  Tabuľkový počet Minimálny počet na zmene 

HS 1 63 (21/21/21) 14/14/14 

HS 3 72 (24/24/24) 16/16/16 

HS 4 72 (24/24/24) 16/16/16 

HS 5 67 (22/22/23) 15/15/15 
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1.2 Technika na hasičských staniciach a technika na zásahy na vode  

Na zabezpečenie výjazdovej činnosti je na každej HS zaradená do výjazdu rovnaká 

hasičská technika 

- AHZS 1B  s posádkou 1+5 príslušníkov 

- AHZS 1A  s posádkou 1+4 príslušníkov  

- CAS   s posádkou 1+2 príslušníkov 

HS 1 

- AHZS 1B  voda 3 000 l, penidlo 200 l, vyslobodzovacie náradie 

- AHZS 1A  voda 1 000 l, penidlo 50 l, vyslobodzovacie náradie 

- AHZS 1D  voda 1 500 l, penidlo 120 l, vyslobodzovacie náradie 

- CAS 24  voda 4 000 l 

- PRHA 2000  2 000 kg prášok, 4 x 50 kg dusík ako výtlačné médium 

- SAHS  MB Sprinter  

- SAHS  MB Sprinter 

- štvorkolka Polaris voda 200 l 

HS 3 

- AHZS 1B  voda 3 000 l, penidlo 200 l, vyslobodzovacie náradie 

- AHZS 1D  voda 1 600 l, penidlo 125 l, vyslobodzovacie náradie 

- CAS 30  voda 9 000 l, penidlo 540 l 

- APZS  motorový čln „C“ HON WAVE T40 AE 

- štvorkolka Polaris voda 200 l 

 

- Hasičská loď Targa 35 FIRE BRIGADE (Obrázok 1) 

o motorový čln – laminátový, vystužený 

o predpísaná posádka: 1+1 

o celková dĺžka: 11,76 m 

o celková šírka: 3,50 m 

o výška plavidla: 5,40 m 

o maximálny ponor plavidla: 1,10 m 
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o celková hmotnosť: 10 900 kg 

o objem palivovej nádrže: 1 280 l 

o maximálna rýchlosť: 30 k.T. (cca 55 km.hod-1) 

o motory: VOLVO PENTA D4-260 (2 x 191 kW = 520 HP) 

o hasičské čerpadlo: TOHATSU VC 85 BS 

o výkon 2050 l.min-1 pri 0,6 MPa 

 

 

Obrázok 1- Hasičská loď Targa 35 FIRE BRIGADE [7] 

 

- laminátový motorový čln VV-12  

o motorový čln - laminátový 

o maximálny počet osôb: 12 

o celková dĺžka: 5,40 m 

o celková šírka: 2,10 m 

o celková hmotnosť: 350 kg 

o maximálne dovolené zaťaženie: 1 200 kg 

o motor: JOHNSON J55WRLSOE (40 kW) 

HS 4 
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- AHZS 1B  voda 3 000 l, penidlo 200 l, vyslobodzovacie náradie 

- AHZS 1A  voda 1 000 l, penidlo 50 l, vyslobodzovacie náradie 

- CAS 30  voda 9 000 l, penidlo 540 l, 

- AP 44  rebríková sada 44 metrov 

- EKOS  vozidlo určené pri likvidácii výronov zdraviu škodlivých 

nebezpečných látok a pri rôznych chemických a ekologických haváriách  

- štvorkolka Polaris voda 200 l 

- čln Marine 17F HD SC 

- čln UZC 440, gumený raft s motorovou jednotkou 

HS 5 

‐ AHZS 1B – MB ATEGO AF 1529 4x4 (tunelový špeciál) 

o čerpadlo NH30 

o nízkotlak s výkonom 3 000 l.min-1 

o vysoký tlak s výkonom 400 l.min-1  

o objem nádrže na vodu 2 500 l 

o penidlo 400 l [5] 

 

‐ AHZS 1A – Mercedes Benz 816D Vario 4x4 

 čerpadlo NH20  

 nízkotlak s výkonom 1 200 l.min-1 

 vysoký tlak s výkonom 250 l.min-1  

 objem nádrže na vodu 1 000 l 

 penidlo 50 l [5] 

 

‐ IVECO Traker CAS30 AT260 6x6 

 nízkotlak s výkonom 3 000 l.min-1 

 vysoký tlak s výkonom 250 l.min-1  

 objem nádrže na vodu 9 000 l 

 penidlo 800 l [5] 

 

‐ TATRA CAS30 T815-7 6x6 
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 čerpadlo THT TO 3 000 

 nízkotlak s výkonom 3 000 l.min-1 

 vysoký tlak s výkonom 400 l.min-1  

 objem nádrže na vodu 9 000 l 

 penidlo 540 l  

 

‐ TA – technický automobil (disponuje podporným systémom Holmatro) 

 hydraulická ruka HMF 1250 [5] 

 

‐ MVJ – mobilná vetracia jednotka (veľkoobjemový pretlakový ventilátor) 

(Obrázok 2) 

 

Obrázok 2- Mobilná vetracia jednotka (MVJ) [7] 

‐ Štábne vozidlo – určené na mimoriadne udalosti, ktoré vyžadujú vytvorenie 

štábu (Obrázok 3) 

 kompletné zázemie pre štáb, internetové pripojenie, analógové rádiostanice, 

rádiostanice v sieti MV SR Sitno „matra“  a plátno na prezentácie 
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Obrázok 3- Štábne vozidlo [7] 

 

‐ 4-kolka – Polaris Ranger XP900 

o objem motora 875 cm3 (13 kW) 

o dĺžka: 2980 mm 

o šírka: 1520 mm 

o výška: 1865 mm 

o prevádzková hmotnosť 540 kg – maximálna: 770 kg 

o hasiace zariadenie: motor HONDA 5,7 kW tlak: 150 bar (20 l.min-1) 

o objem nádrže: 200 L 

 

‐ výšková technika 

o AR 37 – výsuvný rebrík s košom, bez suchovodu s lafetou 

 maximálny výškový dosah 37 metrov 

 nosnosť koša 270 kg 

 transportné nosidlá [5] 

 

 

‐ technika na záchranu z vodnej hladiny 

o čln Marine 17F HD SC (Obrázok 4) 

 dĺžka: 5 m 



18 

 šírka: 1,92 m 

 váha člna: 332 kg 

 maximálny počet prepravovaných osôb: 10 

 maximálna úžitková hmotnosť vrátane motorovej jednotky: 1 146 kg 

 motorová jednotka: ENVIRUDE E-TEC 5O HP (37,3 kw) @ 5750 

RPM 

 hliníkový čln s dobrou stabilitou a veľkou nosnosťou 

 

 

Obrázok 4- čln Marine 17F HD SC [7] 

‐ čln UZC 440, gumený raft s motorovou jednotkou (Obrázok 5) 

o dĺžka: 4,45 m 

o šírka: 1,90 m 

o maximálny počet prepravovaných osôb: 8 

o maximálna úžitková hmotnosť vrátane motorovej jednotky: 800 kg 

o motorová jednotka: HONDA 20 HP (14,7 kw) 

o hmotnosť člna: 118,5 kg 
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Obrázok 5- Čln UZC 440 [15] 

 

1.3 Zameranie HS a špeciálne odbornosti na HS 

Každá HS  má zameranie so špecifickou odbornosťou. 

Zásahový obvod HS 1 je okres Bratislava I – MČ Staré Mesto. HS  je predurčená na 

vykonávanie zásahov pri dopravných nehodách, hasení požiarov, vykonávaní technických 

zásahov a udalosti, ktoré vznikli vplyvom poveternostnej situácie. Príslušníci, ktorí tvoria 

posádku SAHS sú špecializovaní na poskytovanie predklekárskej prvej pomoci 

príslušníkom HaZZ  pri vykonávaní zásahov  a postihnutým osobám, ktorých zdravotný stav 

to vyžaduje. MV SR má od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pridelenú 

licenciu poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby pre tri ambulancie, ktoré sú 

dislokované v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Tieto ambulancie sú na HS HaZZ. 

HS 3 má zásahový obvod pre okresy Bratislava II a Bratislava III, a to MČ Nové mesto, 

MČ Ružinov, MČ Rača, MČ Vajnory, MČ Vrakuňa, MČ Podunajské Biskupice. HS  

vykonáva výjazdy k dopravným nehodám, požiarom, technickým zásahom a udalostiam  na 

vodnej hladine, alebo pod vodnou hladinou. Na tejto HS sa nachádza časť skupiny Modulu 
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veľkokapacitného odčerpávania, ktorý sa prioritne využíva na území Slovenskej republiky, 

ale taktiež v rámci európskeho spoločenstva aj na zahraničnú pomoc [19].  

HS 4 má zásahový obvod okresu Bratislava IV, a to  MČ Dúbravka, MČ Karlova Ves, 

MČ Lamač, MČ Devínska Nová Ves, MČ Devín, MČ Záhorská Bystrica a obce Stupava, 

Borinka, Marianka z okresu Malacky. Na HS je dislokované stredisko protiplynovej služby 

pre celý HaZÚ.  

HS 5 má zásahový obvod okres Bratislava V, a to MČ Petržalka, MČ Jarovce, MČ 

Rusovce,  MČ Čunovo a obce Dobrohošť a Vojka nad Dunajom z okresu Dunajská Streda. 

Na HS je zriadené lezecké družstvo, ktoré je svojim špeciálnym vybavením  predurčené na 

záchranu osôb z výšky alebo voľnej hĺbky. Na HS je tiež dislokovaný Modul pozemného 

hasenia lesných požiarov v ťažko dostupnom teréne - skupina západ [19]. Skupina modulu 

je určená na hasenie lesných požiarov na území Slovenskej republiky, alebo v prípade 

požiadavky na zahraničnú pomoc. Modul spolupracuje s LÚ MV SR a využíva na hasenie 

a záchranu osôb ich vrtuľníky. Pri zásahovej činnosti využíva  vrtuľník Mi-171, ktorý spadá 

do ťažkej kategórie a Bell-429, ktorý je z kategórie ľahkých vrtuľníkov. Obidva typy týchto 

vrtuľníkov sa dajú využiť na záchranu osôb, zvierat a majetku. Príslušníci, ktorí slúžia na 

LÚ MV SR sú vyškolení na prácu s prostriedkami umiestnenými na palube vrtuľníkov 

a vedia poskytnúť zachraňovaným osobám prvú predlekársku pomoc. 

 

2 Zásahový obvod HS5 

2.1 Popis zásahového obvodu 

Zásahový obvod HS 5 je veľmi rôznorodý. MČ Petržalka ako najväčšie sídlisko 

v strednej Európe s rozlohou približne 29 km2 a počtom obyvateľov 106 000 má veľa 

výškových obytných a administratívnych budov. Pre priľahlé obce je zase typická rodinná 

zástavba a vznik nových obytných lokalít, čo predstavuje značný nárast počtu obyvateľov 

a zhustenie premávky vozidiel na pozemných komunikáciách. Samostatným celkom je 

hraničná rieka Dunaj, ktorá tečie na okraji MČ Petržalka, a tým oddeľuje zásahový obvod 

HS 5 od ostatných mestských častí. Ku koloritu Dunaja patrí tzv. slepé Jarovecké rameno, 

ktoré je známe umiestnením obytných domov na vode, tzv.  hausbótov. Hausbóty sú 
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využívané ako chaty na víkendové pobyty,  alebo ako dom na celoročné bývanie. Ide 

o komunitu ľudí, ktorí si obľúbili bývanie na vode.  

 

2.2 Umiestnenie domov na vode v zásahovom obvode 

Domy na vode sa v zásahovom obvode HS 5 nachádzajú popri brehoch slepého 

Jaroveckého ramena (Obrázok 6). Slepé Jarovecké rameno Dunaja sa rozkladá na konci MČ  

Petržalka smerom na MČ Rusovce. Začiatok je definovaný v úrovni čističky odpadových 

vôd (GPS: N48.095683; E17.135137) a koniec vyústením do hlavného toku Dunaja na 1 859 

riečnom kilometri (GPS: N48.072601; N17.156304). Okolie Jaroveckého ramena Dunaja je 

spleť poľných ciest, ktoré nie sú dobre z mapované. Na to, aby sa HJ  dostala na miesto 

nahlásenej mimoriadnej udalosti, bol v spolupráci s obyvateľmi domov na vode 

a príslušníkov HaZZ  vytvorený systém na identifikáciu daného domu na vode a určenie 

príjazdovej cesty [29].   

 

Obrázok 6- Modrá a žltá oblasť - Jarovecké rameno[7] 

 

2.3 Prístupové cesty, nástupné plochy 

Prístupové cesty sú poľné cesty bez označenia alebo akéhokoľvek ďalšieho 

identifikátora. Po dvoch požiaroch jednotlivých hausbótov príslušníci HaZÚ v spolupráci 

s miestnymi obyvateľmi zhotovili mapku rozmiestnenia hausbótov s vysvetlivkami. Je to 
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systém na identifikáciu a uľahčenie navigovania HJ na miesto požiaru. Uvedené podklady 

boli zaslané na OS KR HaZZ Bratislava, ktoré vysiela HJ na nahlásenú  udalosť. 

Spôsob spracovania podkladov spočíval 

a) v rozdelení  oblasti Jaroveckého ramena na päť časti  

b) vo vydefinovaní  oblastí fialová, červená, modrá, zelená a žltá = ostrov (lokalita, kde 

sa nedá dostať kolesovou technikou) 

c) v označení trás príjazdu HJ - na dôležitých križovatkách sú umiestnené farebné šípky, 

aby sa veliteľ HJ vedel ľahšie orientovať (Obrázok 7) 

d) v umiestnení jednoduchej mapy oblasti na každom zásahovom vozidle HS 5, HS 1 

a HS 3 

e) v systém navigácie na miesto udalosti a je umiestnený na OS KR HaZZ BA, kde 

slúžiaci operačný dôstojník vie podľa nahláseného identifikačného čísla hausbótu, 

kotviacej polohy, alebo GPS koordinátov určiť lokalitu  a konkrétny hausbót 

f) vo vytvorení aplikácie v Microsoft Access, ktorá na základe filtrov komunikuje 

s Google Earth 

 

Obrázok 7- Smerová šípka k červenej oblasti [7] 

 

Nástupná plocha pre čln HS 5 je pri bufete Výza (GPS: N48.073601; E17.140558), 

pre čln HS 3 – ťažká poloha v prístave (GPS: N48.131469; E17.153139). V prístave sa 

nachádza aj hasičská loď Targa 35 (GPS: N48.139083; E17.138258), ale tá je vo väčšine 
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prípadov z dôvodu hlbokého ponoru (1,10 m) v Jaroveckom ramene nepoužiteľná  z dôvodu 

poškodenia lode a jej príslušenstva nutným prieplavom miest, kde je nízka hladina. 

 

2.4 Označovanie a identifikácia hausbótov 

Hausbót je špecifikovaný ako malé plavidlo, preto sa naň vzťahujú 

pravidlá  Dopravného úradu – Divízia vnútrozemskej plavby. Hausbót má evidenčné 

označenie podľa registra plavidiel Slovenskej republiky a má tvar SK-X-XXXXX, ktoré je 

povinné, alebo môže byť označené menom (skratkou). Pre lepšiu identifikáciu hausbótu 

z dôvodu hľadania v prípade požiaru, alebo inej mimoriadnej udalosti, je hausbót označený 

ďalším číslom, ktoré hovorí o kotviacej polohe (Obrázok 4) [21]. 

 

Obrázok 8- Označenie hausbótu [7] 

 

2.5 Vysielanie SaP na zásah 

Vysielanie síl a prostriedkov je realizované z OS KR HaZZ BA. Operačný dôstojník 

sa riadi podľa spracovaného a schváleného poplachového plánu (Tabuľka 2). Všetko závisí 

od vyťaženia ohlasovateľa a vyhodnotenia situácie operačným dôstojníkom.  
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Tabuľka 2- Poplachový plán Hausbót[14] 

Poplachový plán Hausbót KR Bratislava HaZZ 

 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň Stupeň „Z“ 

1.stupeň: 

     - zápach 

- dymenie 

2.stupeň: 

- požiar 

hausbótu 

3.stupeň: 

- požiar 

viacerých 

hausbótov 

1.stroj+čln 

SAHS 

1.stroj+čln 

2.stroj/3.stroj 

MB G 

SAHS 

APZS čln 

2 x 1.stroj+čln 

2 x 2.stroj 

3.stroj 

SAHS 

MB G 

APZS čln 

PPLA 

ďalšie SaP 

podľa 

rozhodnutia 

a požiadaviek 

VZ 

 

2.6 Dojazdové časy 

Výpočet času dojazdu HJ z HS, pričom ako miesto dojazdu bolo určené miesto, kde 

sa čln spúšťa na vodnú hladinu pri bufete Výza (GPS: N48.073601; E17.140558), bol 

vypočítaný v súlade s pokynom prezidenta HaZZ č. 39/2003 o obsahu a o postupe pri 

spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov.  

Výpočet má však čisto informatívny charakter nakoľko čas  dojazdu HJ bude závisieť 

od miesta požiaru. 

Na výpočet bol použitý vzorec :         tj=
𝟔𝟎∗𝐋

𝐯𝐣
 

tj – čas jazdy jednotky 

L – vzdialenosť k miestu požiaru v km  

vj – priemerná rýchlosť hasičských automobilov 45 km.h-1 

dojazdový čas z HS1 = 17 min (vzdialenosť 12,4 km) 

dojazdový čas z HS3 = 20 min  (vzdialenosť 15,3 km) 

dojazdový čas z HS4 = 29 min  (vzdialenosť 21,4 km) 

dojazdový čas z HS5 = 12 min  (vzdialenosť  9,0 km) 
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V prípade dojazdu HJ podľa poplachového plánu viď. (Tabuľka 2) v 1.stupni poplachu 

bude na mieste prvá HJ z HS 5, čo v tomto prípade bude 1.stroj (AHZS 1B) + čln 

(prvovýjazdový stroj) a následne SAHS z HS 1.  

Druhý stupeň poplachu zahŕňa 1.stroj (AHZS 1B) + čln a 2.stroj (AHZS 1A) z HS5 = 

prvá HJ  na mieste. Ďalšia HJ  na mieste bude SAHS a nakoniec APZS.  

Tretí stupeň poplachu je podobný skladbe druhého stupňa. 1.stroj (AHZS 1B) + čln 

z HS 5, 1.stroj (AHZS 1B) z HS 1, alebo z HS 3, 2 x 2.stroj (AHZS 1A) jeden z HS 5 a ďalší 

z HS 3, alebo z HS 1. Ďalej 3.stroj (CAS) z HS 5, SAHS, APZS  a PPLA, ktorý disponuje 

dostatočným počtom ADP .   

Skladba výjazdu HJ na miesto udalosti sa volí  podľa toho, ktoré HS sú najmenej 

vyťažené a aj s ohľadom na zabezpečenie výjazdov v ostatných častiach Bratislavy.  

 

3 Projektovanie a realizácia domov na vode 

V tejto kapitole sa zaoberáme stavbou domu na vode, ktorá prebieha v niekoľkých 

fázach a skladá sa z viacerých častí. Ide o stavbu pontónu, ukotvenie k brehu a nadstavbu 

obytnej časti. 

 

3.1 Konštrukčné riešenie domov na vode 

a) Stavba pontónu 

 

Pontón je základná časť pre stavbu hausbótu, na ktorej je uložená celá obytná časť. Je 

to systém plavákov, ktoré sú pospájané do jedného celku (Obrázok 9). Pred začiatkom 

realizácie je nutné, aby projektant vypočítal pre navrhovanú  plochu a hmotnosť, aký bude 

ponor, náklon a pod. V prípade zlého výpočtu je možné, že bude pontón naklonený, alebo 

bude mať hlboký ponor. Celý pontón je vždy možné pritiahnuť, alebo pritlačiť k brehu 

v prípade nejakej chyby. Na stavbu pontónu sa spotrebuje približne 15 t lodnej ocele, čo sa 

približne rovná ploche cca 120 m2. Lodná oceľ je tvrdšia a ťažšie opracovateľná ako 

stavebná oceľ, ale za to ľahšie zvárateľná. Zvárajú sa časti, ktoré majú hrúbku 6 mm. 
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Jednotlivé plaváky musia mať kontrolný a revízny otvor, ktorým je možné skontrolovať, či 

do plaváka nepreniká voda a ktorý je možné vodotesne uzavrieť s [2]. 

 

Obrázok 9- Stavba pontónu [7] 

Jednotlivé plaváky môžu byť zhotovené aj z oceľového plášťa a výplňou môže byť 

namiesto vzduchu polyuretánová pena, alebo extrudovaný polystyrén (označuje sa XPS 

oproti klasickému expandovanému EPS).  

Po zhotovení plavákov sa všetky pospájajú do jedného celku. Na spájanie sa použijú 

oceľové profily „U“ a „I“ s hrúbkou  6 mm alebo 8 mm. Nakoniec sa povrch prekryje  „I“ 

profilmi, na ktoré sú navarené oceľové platne hrúbky 4 mm. Povrch platní je hladký, ak 

nebude tvoriť nášľapnú plochu, alebo s protišmykovou úpravou (tzv. slzičkový plech). Na 

bočné strany sa  privárajú jednotlivé zábradlia, kde sa výplň doplní neskoršie (Obrázok 10). 

Zábradlie je z plných oceľových profilov tzv. jaklov. Neoddeliteľnou súčasťou každého 

pontónu je nádrž na odpadovú vodu [2]. 
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Obrázok 10- Bránka na hausbót [7] 

 

b) Ukotvenie k brehu 

 

Ďalšou neoddeliteľnou časťou je ukotvenie domu na vode k brehu. Sú k tomu nutné 

dva stĺpiky – bitvy uložené v betónovom kvádri, ktorý sa ukladá do výkopu s rozmermi  

0,7 x 0,7 x 1,5 metra (Obrázok 11) [2]. 

Betón musí byť odolný voči pôsobeniu vody. Pri vytváraní ukotvenia môže robiť 

problém práve spodná voda, ktorá vystúpi hneď pri výkope a je nevyhnutné ju odčerpať 

a v zapätí zaliať hustým betónom z domiešavača. Ďalšie kotvenie, ktoré je nutné zrealizovať, 

sú železobetónové lôžka oceľových vzpier, ktoré udržiavajú hausbót v dostatočnej 

vzdialenosti od brehu. Väčšinou sa použijú dve takéto vzpery. Jedna z nich je potom lávka, 

alebo mostík, po ktorom môžu ľudia z brehu prechádzať na palubu hausbótu. Vzpery sú na 

brehu ukotvené pohyblivo a to hrubou reťazou, alebo hrubým oceľovým lanom tak, aby sa 

zabezpečilo pohyblivé kotvenie hausbótu. Priamo na hausbóte je kotvenie pomocou hrubých 

čapov a objímok, ktoré umožňujú udržiavať správnu vzdialenosť od brehu v prípade, keď je 

padnutá voda (nízka hladina), alebo naopak, keď je hladina vody vysoko. Betónové stĺpiky 

slúžia na poistné uchytenie hausbótu oceľovým lanom, ktoré je hrúbky cca 20 mm. Lano 

vedie od jednej bitvy cez ukotvenie na hausbóte k druhej bitve. Ďalšie lano vedie z druhej 

bitvy na haubót, ale s tým, že sa laná križujú[2]. 
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Vzpery sú riešené ako prechodové nosníky, po ktorých je možné natiahnuť chráničky 

na prívod elektrickej energie a pitnej vody [2].  

Lávku na hausbót tvorí širší nosník, na ktorom je pripevnený oceľový rošt, ktorý má 

spravidla šírku jeden meter. Po bokoch je umiestnené zábradlie a pri vstupe na lávku je 

umiestnená uzamykateľná bránka (Obrázok 10) [2].  

 

Obrázok 11- Kotvenie hausbótu [7] 

c) Nadstavba – obytná časť 

 

V dnešnej dobe sa obytná časť hausbótu, nemusí líšiť od klasického drevodomu, ktorý 

je postavený na  základovej doske. Jediným rozdielom je, že hausbót nemá základovú dosku, 

ale pontón. Projekt obytnej časti musí byť dokonale navrhnutý a stavba sa nesmie odchýliť 

od daného projektu, pretože by sa ľahko mohlo stať, že umiestnenie kuchynskej linky (ktorej 

hmotnosť nie je zanedbateľná), by mohla zapríčiniť nahnutie celého hausbótu. Pre predstavu 

umiestnenie 400 kg predmetu mimo naplánované miesto, môže zapríčiniť nahnutie hausbótu 

až o 10 cm. Medzi zvyčajné rozvrhnutie miestností a zariadenie na palube hausbótu patrí 

napr. veľká obývačka s kuchynskou linkou, dve spálne, kúpeľňa s WC a technická 

miestnosť, pričom variabilita je ponechaná na predstavách zadávateľa [2]. 
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3.2 Druhy domov na vode 

Typy hausbótov sa líšia vo väčšine prípadov len typom konštrukcie. Hausbóty môžu 

byť s vlastným pohonom (motorovou jednotkou), alebo bez pohonu. V prípade nutnosti 

presunu z nejakého dôvodu (nutná oprava, alebo kúpa lepšieho miesta na kotvenie) sa 

použije čln so silnými motormi, alebo remorkér [16].  

Hausbóty sa delia podľa stavby na niekoľko druhov. 

3.2.1 Klasický hausbót s vaňou 

 

Ide o hausbót, ktorý je postavený s pohonom na oceľovej vani. Je tu možnosť využitia 

priestoru vo vani, čo má vplyv na menšiu vonkajšiu výšku hausbótu. Vďaka tejto konštrukcii 

(vani) je hausbót pri plavbe stabilnejší a pri vetre prekonáva menší odpor. Tiež nie je 

zanedbateľný priestor vane do ktorého vstupujeme z paluby - umožňuje nám dosiahnuť 

vyššiu vnútornú výšku v  obytnej časti. Na to, aby sme sa dostali do priestoru hausbótu, 

musíme  zostúpiť niekoľkými schodmi dole [16]. 

3.2.2 Klasický hausbót na plavákoch 

 

Sú to spravidla dva pozdĺžne samostatné plaváky, na ktorých je zhotovená paluba a až 

na nej je postavená obytná časť – je to obdoba katamarána. Obytná časť je v rovnakej úrovni 

ako paluba. Tieto hausbóty bývajú väčšinou širšie a zároveň aj vyššie ako hausbóty, ktoré 

sú umiestnené na vaniach. Jazdné vlastnosti sú obdobné ako u predchádzajúceho  typu, ale 

pri vetre sa musí počítať s väčším odporom vzduchu [16].  

3.2.3 Hausbót bez strojného zariadenia (s vaňou, alebo plavákmi) 

 

Hausbót bez pohonu, môže mať väčší rozmer a je využívaný ako chata, alebo dom na 

vode. Čo sa týka pripojenia energií, v podstate nie sú obmedzenia. Všetko záleží na prístupe 

k inžiniersky sieťam a ich vzdialenosti. Pri hausbótoch bez strojného zariadenia je možné 

zriadiť elektrickú prípojku. Čo sa týka plynu, tak riešenie je pomocou propán-butánových 

fliaš. Hausbót, ktorý je trvale ukotvený, je vybavený čističkou odpadových vôd [16].  

Pre všetky tri typy hausbótov platia rovnaké bezpečnostné pravidlá a nezáleží na tom, 

či má alebo nemá motorovú jednotku [16]. 
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3.3 Ochrana pred požiarmi domov na vode 

Ochrana pred požiarmi hausbótov nie je nijako určená, pretože hausbót je 

špecifikovaný ako malé plavidlo. Toto je dôvod, prečo sa na hausbót vzťahujú pravidlá na 

prevádzku, ktoré sú uvedené na stránke dopravného úradu (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3- Hausbóty [12] 

Hausbóty 

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR* 

Povinná výbava 

 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, 

alebo iné záchranné teleso 

 najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom 

plavidle 

 

1. a) do 6 m je – 1 ks 

2. b) od 6 m do 9 m – 2 ks 

3. c) od 9 m do 12 m – 3 ks 

4. d) nad 12 m – 4 ks 

Vlajka Hausbóty nemusia niesť štátnu vlajku 

Poznámka* 

Musia byť vyznačené na návodnej a nábrežnej strane malého 

plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami 

vysokými minimálne 10 cm 

 

 

4 Hasenie požiarov a záchrana osôb 

4.1 Hasenie požiarov a záchrana osôb 

Štatistické údaje požiarovosti hausbótov nie sú, pretože za posledných 5 rokov boli 

zaevidované len dva požiare. Požiare boli identifikované pomocou systému, ktorý bol 

opísaný v kapitole číslo 4. Pre uľahčenie navedenia HJ na miesto udalosti, čakal 

nahlasovateľ pred vstupom na nespevnené komunikácie. 

Možné príčiny vzniku požiarov hausbótov: 

a) väčšina hausbótov má svoju elektrickú prípojku – technická porucha na 

elektroinštalácii 

b) technická porucha elektrospotrebičov (chladnička, čerpadlo, kuchynské spotrebiče, 

televízor) 
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c) technická príčina na vykurovacom telese na tuhé palivo – krb 

a. netesnosť a porušenie dymovodu 

b. úlet iskry 

d) vykurovacie teleso na elektrickú energiu – radiátor  

a. padnutie horľavej látky na teleso (látka, papier) 

 

4.2 Rozbor požiarov hausbótov 

V ďalšej kapitole sú rozobraté len dva požiare, pretože týchto špecifických požiarov 

je veľmi málo. Pokiaľ sa aj nejaké vyskytli, tak neboli nahlásené na OS KR HaZZ BA, čo je 

zjavne z toho dôvodu, že sa hausbóty nachádzajú pri vode a pokiaľ vznikne nejaký požiar 

a je prítomný majiteľ, tak požiar uhasí.   

  

4.2.1 Požiar hausbótu, ktorý vznikol 08. 02. 2014 o 02:31 hod. na Jaroveckom ramene  

Požiar bol ohlásený na linku tiesňového volania 150 na OS KR HaZZ BA. Prvá HJ  

na mieste udalosti bola HJ DHZO Rusovce, ktorá prieskumom zistila, že sa jedná o požiar 

hausbótu na ostrove. Na miesto udalosti boli vyslané HJ z HS 5 ( AHZS 1B a CAS30 ) a HJ 

z HS 3 (APZS MB 316 Sprinter) s člnom. Počas jazdy HJ na miesto udalosti bola adresa 

niekoľkokrát upresňovaná. HJ DOHZ Rusovce sa nevedela dostať k hausbótu, pretože 

nedisponovali člnom s potrebným vybavením. Po príjazde HJ z HS 5 sa nachádzal hausbót 

v tretej fáze horenia a na pokyn veliteľa zásahu bola použitá lafeta, ktorá striekala vodu cez 

rameno Dunaja priamo na hausbót. Ďalej v spolupráci s obyvateľmi priľahlých hausbótov 

boli použité ich motorové člny a v spojení s plávajúcimi čerpadlami boli vytvorené tri útočné 

prúdy [4].  
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Obrázok 12- Požiar 1. hausbót [4] 

Objekt hausbótu bola dvojpodlažná stavba vyhotovená z obvodových nosných 

konštrukcií, ktoré pozostávali z kovového rámu a drevených hranolov. Podlažie hausbótu 

tvorili drevené trámy pripevnené na kovovú konštrukciu, ktorá bola privarená ku kovovým 

plavákom. Obe podlažia, ktoré boli požiarom úplne zničené slúžili na ubytovanie (Obrázok 

12). Strešná krytina bola tvorená drevenými prvkami (drevotrieskové panely), ktoré boli 

pokryté izoláciou a strešnou krytinou (asfaltový šindeľ). Hausbót bol v čase požiaru 

napojený na elektrickú energiu. Vo vnútri sa nachádzalo aj vykurovacie teleso na tuhé palivo 

– krb. Hausbót bol umiestnený na ostrove tak, že sa naň dalo dostať len s pramicou (menší 

laminátový, alebo plechový čln bez, alebo s motorovou jednotkou) [4].  

Expertízna skupina PTEÚ MV SR v spolupráci so znalcami z PZ SR, konštatovala, že 

boli nájdené viaceré miesta (ohniská) vzniku požiaru, ktoré sa nachádzali po celom obvode 

predmetného hausbótu [4].  

Požiar spozorovala a nahlásila náhodná osoba, ktorá sa v tom čase nachádzala v danej 

lokalite [4].  

 

Faktory ovplyvňujúce šírenie požiaru: 

Požiar bol spozorovaný v čase, keď bol už celý hausbót v plameňoch. Hasebný zásah 

bol sťažený dostupnosťou k predmetnému hausbótu, nakoľko sa nachádzal na ostrove 

vzdialenom cca 30 metrov od brehu. Požiar nebolo možné hasiť z najbližšieho možného 
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miesta a na hasenie sa museli použiť člny s plávajúcimi čerpadlami. Po príjazde HJ sa 

v objekte nenachádzali žiadne osoby, a tým pádom nemusela byť vykonaná záchrana a 

evakuácia osôb. V prípade záchrany a evakuácie osôb by bola vykonaná cez kovovú lávku 

s drevenou podlahou, ktorá viedla od predmetného hausbótu na ostrov, pri ktorom sa hausbót 

nachádza [4]. 

 

4.2.2 Požiar hausbótu, ktorý vznikol 10. 02. 2014 o 17:11 hod. na Jaroveckom ramene  

Tento požiar bol ohlásený na linku tiesňového volania 150 na na OS KR HaZZ BA. 

Na miesto požiaru boli vyslané HJ z HS 5 (AHZS 1B, CAS 30a Mercedes Benz G320 

s hasičským člnom) z HS 1 SAHS. Po príjazde HJ bolo zistené, že sa jedná o požiar na terase 

hausbótu vo výstavbe. Veliteľ zásahu vydal pokyn na zásah jedným „C“ prúdom. Hausbót 

sa nachádzal v blízkosti a bola tu možnosť použitia kolesovej techniky [4]. 

Objekt hausbótu je dvojpodlažná stavba umiestnená na plavákoch. Obe podlažia sú 

plánované na ubytovanie. V danej dobe boli vyhotovené obvodové a nosné konštrukcie, 

ktoré pozostávajú z kovového rámu a drevených hranolov. Strešnú krytinu tvoria drevené 

prvky (drevotrieskové panely) a izolačná fólia „Fatrafol“ [4]. 

Ohnisko sa nachádzalo v severozápadnom rohu terasy na drevenej nosnej konštrukcii 

pod fóliou, kde bol lepený spoj pomocou teplovzdušnej pištole. Ohnisko bolo o veľkosti 

30x30 cm. Neprišlo tu k plamennému horeniu. V čase približne 1 hodinu pred vznikom 

požiaru majiteľ vykonával prácu na tomto mieste [4].  
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Obrázok 13- Požiar 2. hausbót [4] 

 

Príčinou vzniku požiaru bolo použitie teplovzdušnej pištole pri lepení fólie (Obrázok 

13). Zhotoviteľ sa po ukončení práce nepresvedčil, či nehrozí prípadne nebezpečenstvo 

vzniku požiaru a zo stavby odišiel [4].  

Faktory ovplyvňujúce šírenie požiaru: 

Požiar bol spozorovaný hneď pri svojom vzniku a šírenie požiaru mohlo ovplyvniť 

množstvo horľavých konštrukčných materiálov, z ktorých je objekt zhotovený. Dostupnosť 

HJ s mobilnou technikou na miesto udalosti bola dostatočná na vykonanie účinného zásahu 

v súvislosti s likvidáciou požiaru [4].  

Po príjazde HJ sa v objekte nenachádzali žiadne osoby, a tým pádom nebolo nutné 

vykonať záchranu a evakuáciu osôb [4].  

 

4.3 Súčasné možnosti hasenia požiarov domov na vode 

Nasimulujeme špecifickú situáciu, ktorá sa nachádza na Jaroveckom ramene. Oblasť 

je označená zelenou farbou „Ostrov“. Na ostrov sa nedá dostať mobilnou hasičskou 

technikou. V prípade vzniku požiaru sa dá použiť viacero spôsobov hasenia, čo je na 

rozhodnutí  veliteľa zásahu.  

4.3.1 Hasenie pomocou hasičskej lode Targa 35 (Obrázok 14) 
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Hasenie pomocou hasičskej lode v oblasti Jaroveckého ramena je sťažené a vo väčšine 

času roka je táto loď nepoužiteľná. Je to z dôvodu hlbokého ponoru lode a rôznych koreňov 

a plytčín v ramene. Hrozí poškodenie lode, alebo utrhnutie napríklad sonaru. 

 

Obrázok 14- Hasičská loď Targa 35 FIRE BRIGADE [7] 

 

4.3.2 Kombinácia gumeného raftového člna UZC 440 a plávajúceho čerpadla HONDA 

GCV190 

 

o plávajúce  čerpadlo HONDA GCV190 

a) 3 200 otáčok za min. 

b) hmotnosť 30 kg 

c) typ: PH-800 

 

o raftový čln UZC 440, gumený raft s motorovou jednotkou 

a) dĺžka: 4,45 m 

b) šírka: 1,90 m 

c) maximálny počet prepravovaných osôb: 8 

d) maximálna úžitková hmotnosť vrátane motorovej jednotky: 800 kg 

e) motorová jednotka: HONDA 20 HP (14,7 kw) 

f) hmotnosť člna: 118,5 kg 
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Plávajúce čerpadlo sa pripevní viazakom k člnu. Z plávajúceho čerpadla sa natiahne 

upravená krátka „C“ hadica s kombinovanou prúdnicou. Pri plnom výkone čerpadla sa dialo 

to, že samotný čln bol odtláčaný silou čerpadla smerom, akým bolo nasmerované čerpadlo, 

a tým pádom vodca malého plavidla musel korigovať polohu člna, čo bolo veľmi obtiažne 

na manipuláciu a samotné smerovanie. 

 

4.3.3 Doprava príslušníkov na breh napr. ostrova s vytvorením čerpacieho stanoviska 

 

Táto možnosť je výhodná z hľadiska uvoľnenia člna napr. pre evakuáciu osôb. Čln 

prevezie príslušníkov na dané miesto aj s vybavením (plávajúce čerpadlo, rozdeľovač, 

hadice „C“, kombinovanú prúdnicu). Príslušníci si na danom mieste vytvoria čerpacie 

stanovisko, kde plávajúce čerpadlo pripevnia viazakom (alebo pracovným lanom), aby 

čerpadlo nemalo tendenciu odplávať, i keď bude pripevnené so samotnými hadicami. 

 

4.3.4 Kombinácia člna Marine 17F HD SC a plávajúceho čerpadla (Obrázok 15) 

 

o plávajúce čerpadlo HONDA GCV190 

a) 3 200 otáčok za min. 

b) hmotnosť 30 kg 

c) typ: PH-800 

 

o čln Marine 17F HD SC 

a) dĺžka: 5 m 

b) šírka: 1,92 m 

c) váha člna: 332 kg 

d) maximálny počet prepravovaných osôb: 10 

e) maximálna úžitková hmotnosť vrátane motorovej jednotky: 1 146 kg 

f) motorová jednotka: ENVIRUDE E-TEC 5O HP (37,3 kW) @ 5750 RPM 

g) hliníkový čln s dobrou stabilitou a veľkou nosnosťou 

Plávajúce čerpadlo sa pripevní viazakom k člnu. Z plávajúceho čerpadla sa natiahne 

upravená krátka „C“ hadica s kombinovanou prúdnicou. Pri výkone čerpadla sa dialo to, že 
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čln bol odtláčaný silou čerpadla i napriek dobrej sile motorovej jednotky člna, ktorá má 

výkon 37,3 kW. Čln sa pohyboval smerom, akým bolo nasmerované čerpadlo, a tým pádom 

vodca malého plavidla musel korigovať polohu člna, čo bolo veľmi obtiažne na manipuláciu 

a samotné smerovanie. 

 

Obrázok 15- Marine 17F HD SC a plávajúce čerpadlo [7] 

 

4.3.5 Kombinácia člna Marine 17F HD SC a čerpadla WT30X (Obrázok 16) 

 

o čerpadlo HONDA WT30X 

a) prietok: 1 210 l.min-1  

b) maximálna výtlačná výška: 27 m 

c) maximálna sacia hĺbka: 8 m 

d) motor: 5,3 kW – 3 600 ot./min 

e) hmotnosť 60 kg[11]. 

 

o čln Marine 17F HD SC 

a) dĺžka: 5 m 

b) šírka: 1,92 m 
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c) váha člna: 332 kg 

d) maximálny počet prepravovaných osôb: 10 

e) maximálna úžitková hmotnosť vrátane motorovej jednotky: 1 146 kg 

f) motorová jednotka: ENVIRUDE E-TEC 5O HP (37,3 kW) @ 5750 RPM 

g) hliníkový čln s dobrou stabilitou a veľkou nosnosťou 

 

Obrázok 16- Člna Marine 17F HD SC a čerpadlo WT30X [7] 

 

Tento spôsob pozostáva zo zloženia člna a kalového čerpadla. Čerpadlo sa naloží na 

palubu aj s potrebným príslušenstvom: 

 savička 

 krátka hadica „B“, ktorá je dĺžkovo upravená (pokiaľ by bola veľmi dlhá, tak 

by musela byť mimo člna a plávať vo vode, čo by komplikovalo situáciu) 

 rozdeľovač 

 krátka hadica „C“, ktorá je dĺžkovo upravená (pokiaľ by bola veľmi dlhá, tak 

by musela byť mimo člna a plávať vo vode, čo by komplikovalo situáciu) 

 kombinovaná prúdnica 

Vodca malého plavidla má čln plne pod kontrolou, pretože ho čerpadlo neodtláča 

žiadnym smerom. Čerpadlo sa nachádza na palube člna, vedľa vodcu malého plavidla. Pri 

tomto spôsobe je nutné zvážiť smer natočenia čerpadla, pretože môže vzniknúť  riziko 

intoxikácie posádky z výfukových plynov čerpadla.   
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4.3.6 Natiahnutie dopravného vedenia na ostrov  

 

Pri tomto spôsobe bolo vytvorené čerpacie stanovisko (Obrázok 17), ktoré pozostávalo 

z cisterny CAS30, ktorá bola dopĺňaná z prírodného zdroja pomocou sacieho koša. Ten patrí 

do štandardného vybavenia vozidla.  

o TATRA CAS30 T815-7 6x6 

a) čerpadlo THT TO 3000 

b) nízkotlak s výkonom 3 000 l.min-1 

c) vysoký tlak s výkonom 400 l.min-1  

d) objem nádrže na vodu 9 000 l 

e) penidlo 540 l 

 

Obrázok 17- Čerpacie stanovisko [7] 

 

Všetky činnosti prebiehajú za spolupráce posádky člna a technika strojníka CAS.    

Pri tomto spôsobe tvorenia dopravného vedenia nie je nutné použitie hliníkového člna, ale 

postačí aj gumový. Posádka člna pozostáva z vodcu malého plavidla a minimálne troch 

ďalších príslušníkov. Posádka člna za spolupráce s príslušníkmi pri CAS začnú naťahovať 
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dopravné vedenie cez hladinu smerom na určené miesto (Obrázok 18). Používa sa hadica 

„C“ s tým, že sa postupne od stroja predlžuje. Keď je natiahnuté dostatočne dlhé dopravné 

vedenie na určené miesto, príslušníci vystúpia z člna a dopravné vedenie viazakom upevnia 

na vybranom mieste, kde bude rozdeľovač, z ktorého pôjde útočný prúd (útočné prúdy). 

 

Obrázok 18- Naťahovanie dopravného vedenia [7] 

 

Počas tvorenia dopravného vedenia  neustále prebieha komunikácia posádky člna 

a čerpacieho stanoviska cez vysielačku a na pokyn veliteľa zásahového úseku je dopravné 

vedenie zavodnené. Dopravné vedenie sa po naplnení vodou pomaly ponorí na dno (resp. 

ako vyviazanie dovolí). Samozrejme hadice pri čerpacom stanovisku pred zavodnením 

musia byť taktiež vyviazané. Na pokyn veliteľa zásahového úseku zvýši strojník tlak 

a útočne vedenie môže začať svoju prácu (Obrázok 19).  
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Obrázok 19- Rozdeľovač na konci dopravného vedenia [7] 

4.3.7 Hasenie požiaru vrtuľníkom za pomoci bambivakov 

 

V prípade nutnosti sa dá využiť na hasenie aj vrtuľník LÚ MV SR  s bambivakom.  

LÚ MVSR disponuje týmito vrtuľníkmi: 

a) 2 x Bell429 (malý vrtuľník) (Obrázok 20) 

 

Obrázok 20 - Vrtuľník Bell429 [7] 
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b) 1 x Mi171 (veľký vrtuľník) s nosnosťou 4 000 kg (Obrázok 21) 

 

Obrázok 21- Vrtuľník Mi171 [7] 

Bambivak - zariadenie na hasenie požiarov najmä v prírodnom prostredí, ktoré je 

ťažko dostupné mobilnou technikou (lesné požiare). 

a) veľký bambivak  s vlastným čerpadlom (objem 3 m3) (Obrázok 22) - je 

možné naberať vodu nie s príliš veľkého vodného zdroja, nie je nutné ho 

celý ponoriť do vody 
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Obrázok 22- Veľký bambi vak [7] 

b) malý bambivak (objem 1m3) - dá sa plniť tzv. fajkami, alebo ho celý ponoriť 

do vodného zdroja 

 

Pri každom type hasenia hausbótu sa musí brať na zreteľ, že sa nachádza na vode. 

Pokiaľ sa použije neprimerané množstvo vody, hrozí potopenie hausbótu. Existuje možnosť 

zatopenia plavákov servisnými otvormi, následne nahnutie celého hausbótu a potopenie. 

 

4.4 Ochrana susedných stavieb 

Hausbóty, ako malé plavidlá, sú kotvené na kotviacom mieste, ktoré majú určené pre 

svoje plavidlo. Šírka miesta je 24 metrov. Nikde nie je stanovené, že plavidlá (hausbóty) 

musia byť ukotvené v strede kotviaceho miesta. Presné kotvenie hausbótu je už len na 

vzájomnej dohode susedov, aby mali medzi sebou nejakú odstupovú vzdialenosť. V prípade 

vzniku požiaru musí veliteľ zásahu myslieť aj na chránenie susedného plavidla, pretože 

s najväčšou pravdepodobnosťou budú medzi hausbótmi veľmi malé medzery [21]. 
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4.5 Záchrana osôb z vodnej hladiny 

HaZÚ disponuje prostriedkami na záchranu osôb z vodnej hladiny a zároveň má 

zriadenú potápačskú skupinu, ktorá je dislokovaná na HS 3. Potápačská skupina má vo 

vybavení okrem potápačskej výzbroje aj rýchly motorový čln. Od jari do jesene táto skupina 

vykonáva službu v osobnom prístave, odkiaľ je vysielaná  na výjazdy. V prístave majú určenú 

miestnosť, ktorá sa nachádza neďaleko od kotviaceho miesta hasičskej lode Targa. Táto loď 

sa využíva väčšinou v hlavnom toku Dunaja, kde nehrozí kvôli ponoru uviaznutie na plytčine, 

alebo poškodenie trupu lode na zaplavených kameňoch. V prípade zásahu v ramenách Dunaja 

sa používajú menšie lode, ktorými okrem potápačskej skupiny disponujú aj niektoré HS .  

Na rýchly výjazd/záchranu majú všetky prvovýjazdové stroje v Bratislave vo svojom 

vybavení: 

a) záchranný plávajúci pás 

b) vrhačku 

c) záchrannú vestu pre zasahujúceho hasiča 

d) suchý oblek s plávajúcou vestou 

 

4.6 Návrh metodiky hasenia požiarov 

Návrh metodiky bol spracovaný na základe už existujúcich metodických listov, ktoré 

sú obsiahnuté v Rozkaze prezidenta Hasičského a záchranného zboru o vydaní Takticko-

metodických postupov vykonávania zásahov, číslo rozkazu 20. z roku 2007. Metodický list 

(Príloha č.1) bol doplnený o poznatky, ktoré sme získali z literatúry a následnom otestovaní 

spôsobov hasenia hausbótov na Jaroveckom ramene. Pre simuláciu hasenia bol vybraný 

hausbót v oblasti ostrov, kde nie je možný prístup mobilnej techniky. 

 

4.7 Spôsob záchrany osôb z domov na vode a vodnej hladiny 

HaZÚ  má metodicky spracovaných niekoľko spôsobov záchrany z vodnej hladiny 

pomocou rôznych vecných prostriedkov. Príslušníci sú špeciálne trénovaní na tieto spôsoby 

záchrany: 

4.7.1 Záchrana pomocou hasičských člnov 

V oblasti Jaroveckého ramena pre efektívnu záchranu osôb, zvierat a majetku vieme 

použiť niekoľko malých plavidiel , ktoré má HaZÚ vo výbave. Tieto sú vybraté na základe 
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technických dát, tak aby spĺňali prieplavnosť určitých miest so zreteľom na možné 

poškodenie. Vybavenie malých plavidiel  je štandardné, a čo sa týka záchranných vecných 

prostriedkov, sú nimi: vrhačka, záchranný plávajúci pás prípadne záchranné koleso. Každý 

príslušník na palube malého plavidla  musí mať plávajúcu vestu, v prípade potreby situácie 

je možnosť, aby boli príslušníci oblečení v suchom obleku s plávajúcou vestou. 

 

Gumový raftový čln (nafukovací) UZC440 so závesným motorom - čln má predpísanú 

posádku 1+0 a maximálny počet prepravovaných ľudí je 6. Z čoho vyplýva, že príslušník 

(VMP), vie zachrániť 5 ľudí. V prípade bezpečnejšieho spôsobu záchrany ľudí, by mala byť 

posádka 1+1 teda VMP + jeden príslušník, ktorý bude zabezpečovať bezpečné použitie člna 

na vodnej hladine. To sa týka najmä prirážania k brehu, nastupovanie a vystupovanie 

zachraňovaných osôb. 

 

Hliníkový čln MARINE 17HD SC s výkonným závesným motorom - predpísaná 

posádka je 1+0, odporúča sa na bezpečnejšiu manipuláciu člna a bezpečnejšie spôsobu 

záchrany  ľudí, posádku 1+1 (VMP + 1 príslušník). Podľa technických parametrov vieme 

člnom prepraviť maximálne 10 osôb. 

 

Laminátový motorový čln VV12 so závesným motorom, predpísaná posádka je 1+0 

(VMP). Tento čln vie na jedenkrát previezť maximálne 12 osôb.  

4.7.2 Záchrana pomocou vrtuľníka 

Tento spôsob záchrany sa používa v sťažených podmienkach, pri ktorých sa záchranári 

nevedia dostať na miesto záchrany člnom, alebo mobilnou technikou, býva to väčšinou pri 

povodniach. V prípade použitia vrtuľníka máme rôzne spôsoby záchrany ľudí z vodnej 

hladiny, alebo zatopených objektov, hausbótov. Na opisované spôsoby záchrany sa dajú 

použiť obidva typy vrtuľníkov LÚ MV SR. V prípade aktivácie vrtuľníka, leteckí záchranári 

naložia potrebné materiálno-technické vybavenie  na palubu, aby mohli efektívne zasiahnuť 

pri  vzniknutej situácii.  

Pri použití  záchranného pásu, vrtuľník nadletí nad určené miesto a letecký záchranár 

je spusteným pomocou palubného žeriavu k zachraňovanej osobe. Záchranár je oblečený 

v suchom obleku s plávajúcou vestou a prilbou, pričom má oblečený celotelový lezecký 

postroj. Letecký záchranár navlečie plávajúci pás zachraňovanému cez ruky, dá mu ho okolo 
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hrudníka a zapína pás pomocou karabíny k sebe. Následne dáva pokyn posádke vrtuľníka 

(vysadzovač), aby ich začali vyťahovať žeriavom na palubu.  

Konštrukcia plávajúcich nosidiel je riešená tak, aby prázdne nosidlá dokázali plávať 

na vodnej hladine. V prípade, ak sa do nosidiel naloží zachraňovaná  osoba, tak sa nosidlám 

musí pomáhať, aby plávali, inak sa ponoria na úroveň hladiny. Postup záchrany je rovnaký 

ako v predchádzajúcom prípade s tým, že letecký záchranár je spustený dolu k zachraňovanej 

osobe, kde ju naloží do nosidiel a pomocou palubného žeriavu bude vytiahnutý na palubu, 

alebo v prípade malého vrtuľníka len na lyžinu vrtuľníka, a tak bude transportovaný na 

miesto, kde bude osoba odovzdaná ďalším zložkám IZS. V tom prípade je dolu spustený 

ďalší záchranár, obidvaja záchranári sú v suchých oblekoch s celotelovým postrojom, 

plávajúcou vestou a ochrannou prilbou. 

Záchranná evakuačná sieť (Obrázok 23) je prepravovaná na palube vrtuľníka. 

V prípade použitia musí posádka doletieť k miestu záchrany,  sadnúť na pristávaciu plochu 

(v prípade potreby improvizovanú pristávaciu plochu) a zapojiť ju do podvesu vrtuľníka. 

Sieť sa pripojí na cargo hák, ktorý sa nachádza na bruchu vrtuľníka. Dĺžka lana je 25 metrov 

a dovolené maximálne zaťaženie lana je 1 500 kg. Do siete sa dajú pripnúť ľudia aj bez 

špeciálneho postroja, pretože sieť disponuje samostatnými popruhmi, ktoré sa prevlečú cez 

ramena. Do siete nastúpia vždy dvaja záchranári v suchých oblekoch s celotelovým 

postrojom, plávajúcou vestou a ochrannou prilbou, tí sa pripnú pomocou svojich 

celotelových postrojov do bodov na to určených. Na pokyn vedúceho záchranára, vrtuľník 

vzlietne a zavisí, všetko sa kontroluje a pokiaľ je všetko v poriadku, vrtuľník letí na miesto, 

kde sú osoby v ohrození. Sieť sa dá použiť na vyzdvihnutie osôb z pevniny, alebo z vodnej 

hladiny. Záchrana z vodnej hladiny so sieťou je komplikovanejšia z dôvodu, že sama o sebe 

nepláva a preto vrtuľník musí zavisieť tak, aby ju len čiastočne ponoril do vody. V prípade 

použitia kombinácie veľkého vrtuľníka a siete, tak môže do siete nastúpiť  14 ľudí.  
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Obrázok 23- Záchranná evakuačná sieť - AIR tep [7] 

 

4.8 Zásahy za sťažených podmienok  

Záchrana z vodnej hladiny je činnosť sama o sebe komplikovaná a jedinečná a to 

v každom ročnom období. Vykonávanie takéhoto zásahu si vyžaduje dôkladné zhodnotenie 

situácie a zvolenie správneho postupu záchrany osôb a to najmä z ohľadom na bezpečnosť 

zachraňovaných osôb a bezpečnosť záchranárov. 

Povodeň je prírodný proces, počas ktorého voda dočasne zaplaví zvyčajne 

nezaplavované územie. Povodeň vzniká, keď voda zaplavuje nezaplavované územie 

v dôsledku: 

1. zväčšenia prietoku vody vo vodnom toku, 
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2. vzniku prekážok v koryte vodného toku, alebo na objektoch križujúcich vodný 

tok, ktoré obmedzujú plynulé prúdenie vody, spôsobujú jej vzdutie a vyliatie 

koryta, 

3. dlhotrvajúcich, alebo intenzívnych zrážok alebo topenia sa ľadu a snehu, 

4. povrchového odtoku vody zo zrážok alebo topiaceho sa snehu pritekajúceho na 

územie z priľahlých oblastí, 

5. vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v dôsledku dlhotrvajúceho 

nadpriemerne vysokého vodného stavu vo vodnom toku [13]. 

V prípade zásahu pri povodni je dôležité aby príslušníci HaZZ brali na zreteľ rôzne 

neočakávané podmienky: 

o vo vodnom toku skryté korene a kamene 

o plávajúce predmety (stromy, brvná,...) 

o neprimerane silný prúd vodného toku 

Zima je druh ročného obdobia, ktoré sa nachádza v našom pásme a je charakterizované 

mínusovými teplotami a snehom.  

Každá mínusová teplota a aj teplota, ktorá sa blíži k nule je pre človeka vo vode po 

krátkom čase životu nebezpečná, pretože hrozí podchladenie a úplne vyčerpanie. Pri 

záchrane ľudí v tomto ročnom období je každá minúta dôležitá a je nevyhnutné osobu dostať 

z vody a dať do tepla. 

o pohyb po zamrznutej hladine je problémový, riziko prepadnutia - nie je isté či je 

ľad dostatočne pevný 

o zachraňujúci príslušník musí byť istený na lane druhým príslušníkom 

o použitie rôznych prostriedkov pre pohyb po lane (rebríky, nafukovací matrac, 

pomocou bodcov,...) 

o v prípade pohybu po zamrznutej hladine sa dá použiť aj nafukovací raft bez 

motorovej jednotky. 

Každý zásah, ktorý sa vykonáva v nočných hodinách komplikuje tma. Viditeľnosť je 

skoro nulová a príslušníci nemajú celkový prehľad o situácii, a preto sa pri takýchto zásahoch 

používa osvetlenie miesta udalosti, poprípade okolia. Na to sa využívajú osvetľovacie 
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stožiare na vozidlách, kde sa použije napojenie na elektrocentrálu. Ďalšie osvetlenie sa dá 

použiť na člne, ktoré je vybavené svetlometom.  

V nočných hodinách je zvýšené riziko poranenia príslušníkov a zhoršená záchrana 

postihnutých osôb.  

 

5 Odporúčania a závery 

5.1 Dovybavenie prostriedkami na záchranu z vodnej hladiny 

HJ HaZZ disponujú dobrým vybavením na záchranu ľudí z vodnej hladiny či už  

zo stojatej, alebo tečúcej vody. V HaZZ sú vyškolení inštruktori povodňovej záchrannej 

služby, ktorí ďalej profesionálne školia príslušníkov svojich HS v rámci zdokonaľovacej 

odbornej prípravy.  

Návrh na dovybavenie prostriedkami 

o okuliare pre záchranára z vodnej hladiny, plutvy, šnorchel 

o neoprénový oblek 

o plávajúca vesta na vodnú záchranu 

o prilba 

o záchranný plavák 

 

5.2 Spôsoby hasenia 

Keď si porovnáme spôsoby hasenia, ktoré sme vyskúšali pri simulovanom hasení 

hausbótu na ostrove, tak najrýchlejší vyšiel spôsob kombinácie člna Marine 17F HD SC 

a čerpadla WT30X. Posádka člna pozostávala z VMP + 1 príslušník, ktorý hasil prúdnicou.  

Ďalší možný variant bolo natiahnutie dopravného vedenia po vodnej hladine 

a vytvorenie stanoviska na ostrove, kde sa rozdeľovač pripevní, aby nebol pri zavodnení 

strhnutý do vody. Pri použití tohto dopravného vedenia sa príslušníci nemusia báť, že 

zachytia dopravné vedenie, pretože po naplnení vodou klesne na dno.  
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Najmenej vhodný spôsob hasenia bol vyhodnotený kombinácia člna Marine 17F HD 

SC a plávajúceho čerpadla. Pri čerpaní vody s plávajúcim čerpadlom, vznikal nežiaduci 

pohyb čerpadla a VMP musel komplikovane korigovať smer člnu.  

 

5.3 Identifikačný systém hausbótov 

Identifikačný systém hausbótov je dostatočne prepracovaný a funkčný. S odstupom 

času, čo sú približne cca 3 roky, od kedy systém vznikol, je nutné databázu aktualizovať, 

pretože sú obsadené ďalšie kotviace polohy novými hausbótmi, ktoré nie sú v databáze 

uvedené . Zub času sa prejavil aj na farebných šípkach, ktoré sú upevnené  na stromoch pri 

dôležitých križovatkách a preto bude potrebné niektoré nahradiť novými.  

 

5.4 Spolupráca zložiek IZS 

V prípade väčšej udalosti OS KR HaZZ BA aktivuje zložky IZS. V prvom rade sú pri 

požiari nasadzované  ako posilové HJ  DHZO miestne príslušných obcí. V tomto prípade to 

sú HJ DHZO Čunovo a Rusovce. Pri záchrane osôb je dôležitá spolupráca s posádkami  ZZS, 

pretože je predpoklad, že SAHS nebude postačovať.  Príslušníci PZ SR sú  na miesto udalosti 

vysielaní  automaticky na zabezpečenie verejného poriadku a ochranu objektu .  
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Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo, porovnať spôsoby hasenia požiarov na hausbótoch 

v oblasti Jaroveckého ramena a záchrany osôb, zvierat a majetku. Bakalárska práca obsahuje 

jednotlivé postupy hasenia, ktoré boli zamerané na požiar hausbótu na ostrove, ku ktorému 

sa nedá dostať mobilnou hasiacou technikou. 

Práca vychádza z obsiahlej rešerše technickej dokumentácie, metodických listov 

HaZZ, predpisov HaZZ, konzultácií s príslušníkmi HaZZ, odbornej literatúry a osobnými 

skúsenosťami v oblasti hasenia požiarov.  

V práci bol vyhodnotený ako najrýchlejší spôsob na prvý zásah kombinácia člna 

a kalového čerpadla (hausbót na ostrove). Druhým spôsobom bolo natiahnutie dopravného 

vedenia cez vodu, ktoré sa po naplnení vodou ponorilo a v noci by nerobilo prekážku 

pohybujúcim sa záchranným člnom. Ďalej bol popísaný systém identifikácie hausbótov, 

ktorý príslušníci HaZZ vypracovali. 

Túto prácu je možné použiť ako pomôcku pre veliteľa zásahu, vzdelávanie 

príslušníkov a zároveň ako podklad pre spracovanie  metodického listu, ktorý bude 

popisovať  spôsob hasenia požiarov hausbótov.  
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Prílohy 

Príloha č.1 – Návrh metodického listu 

 

Návrh metodického listu 

Téma: Zdolávanie požiaru a záchrana 

osôb z hausbótu (domu na vode) 
Počet strán: X 

I. Charakteristika 

Hasenie a záchranné práce na hausbótoch sa vykonávajú za účelom 

záchrany osôb, zvierat a majetku, ktorým hrozí nebezpečenstvo požiaru, alebo 

zaplavenie prípadne potopenie.  

Súčasťou prác sú: 

1. Záchrana osôb z hausbótu 

Pri zásahu má záchrana osôb prednosť pred záchranou zvierat 

a majetku. Cieľom činnosti hasičskej jednotky pri záchrane osôb a zvierat 

je odstránenie bezprostredného ohrozenia ich životov. 

2. Cieľom hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru je: 

a) lokalizácia požiaru (ak bolo zásahom zamedzené ďalšiemu šíreniu 

požiaru a sily a prostriedky zasahujúcich jednotiek sú na likvidáciu 

požiaru dostatočné a pripravené) 

b) likvidácia požiaru (ukončenie nežiaduceho horenia) 

c) pod zdolávaním požiaru sa rozumie hasenie požiaru s použitím 

hasiacich látok alebo odstránením horľavých látok, rozoberanie 

konštrukcií a odvetranie splodín horenia (teplo, dym) z miesta požiaru. 

Súčasťou zdolávania požiaru sú ďalšie činnosti súvisiace najmä so 

zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia hasičov, ako aj činnosti 

zabezpečujúce nepretržitú dodávku hasiacich látok [14]. 

II. Úlohy a postup činnosti 

1. Záchrana osôb z hausbótu 

a) Veliteľ zásahu rozhoduje o začatí a ukončení činnosti na záchranu 

osôb, zvierat a majetku a určí, ktoré osoby a ktoré zvieratá, alebo 

majetok budú zachránené prednostne. V prípade nebezpečenstva 
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z omeškania, môžu o spôsobe záchrany osôb rozhodnúť hasiči 

vykonávajúci záchranné práce, členovia prieskumnej skupiny 

a podobne [14]. 

b) Záchrana z hausbótu sa prioritne vykoná cez lávku, ktorá je kovového 

charakteru. V prípade nefunkčnosti, alebo nie bezpečného stavu lávky 

sa použijú na záchranu člny, ktoré sú na mieste zásahu.  

c) Osoby môžu byť zachránené: 

i. samostatný odchodom osôb, ktorým hrozí bezprostredné 

ohrozenie 

ii. vyvedenie ohrozených osôb, ktoré stratili orientáciu 

a nemohli uniknúť 

iii. vynesenie ohrozených osôb, ktoré sa nemôžu samé 

pohybovať 

iv. záchrana pomocou leteckej techniky 

v. umelo vytvorené otvory v stavebných konštrukciách 

vi. odvoz osôb na palube člnov [14]. 

d) Ak nemožno transportovať zachraňované osoby, za záchranu sa 

považuje zabezpečenie základných životných funkcií a podmienok na 

prežitie [14]. 

e) Veliteľ zásahu je oprávnený na určitý čas prerušiť záchranu osôb, 

zvierat alebo majetku a to v prípade, keď už nemožno ani napriek 

všetkým vynaloženým dostupným silám a prostriedkom zachrániť 

osoby, zvieratá alebo majetok, alebo pokračovanie v zásahu by 

bezprostredne ohrozovalo život zasahujúcich hasičov [14]. 

2. Pri zdolávaní požiaru treba určiť hlavný smer nasadzovania síl 

a prostriedkov hasičskej jednotky podľa týchto zásad: 

a) ak požiar bezprostredne ohrozuje osoby alebo zvieratá, sily 

a prostriedky nasadiť takým smerom, ktorý zabezpečí ich záchranu 

alebo  obmedzí nebezpečenstvo ohrozujúce ich život [14]. 

b) ak je požiarom zasiahnutý celý objekt a ohrozuje vedľajšie objekty, je 

nutné nasadiť na ochranu objektu (objektov) a ďalej priamo hasiť 

v smere najintenzívnejšieho horenia. 
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c) Sledovať množstvo dodávaných hasiacich látok, pretože hrozí 

potopenie objektu. 

d) Ak veliteľ zásahu vyhodnotí, že má nedostatok síl a prostriedkov na 

lokalizáciu, tak cez územne príslušné operačné stredisko požiada 

o vyslanie ďalších síl a prostriedkov.   

e) Následne rozoberať konštrukciu objektu, za účelom zistenia skrytých 

ohnísk.  

f) Zvážiť možnosť nasadenia člnov s kalovými čerpadlami. 

g) Možnosť natiahnutia dopravného vedenia cez vodu. 

 

III. Očakávane zvláštnosti 

1. Pri záchrane osôb treba počítať s týmito komplikáciami: 

a) možnosť vzniku paniky zachraňovaných osôb 

b) veľká psychická a fyzická záťaž hasičov a ich vyčerpanie, vznik 

stresových situácii u hasičov, ako aj u zachraňovaných 

c) požiadavky na zvýšený počet autonómnych dýchacích prístrojov 

d) nutnosť poskytovania predlekárskej prvej pomoci zachraňovaným, 

zabezpečenie zachránených pred poveternostnými vplyvmi 

e) snaha niektorých zachraňovaných vracať sa späť, alebo neochota 

opustiť miesto, kde im hrozí nebezpečenstvo 

f) väčšia potreba síl a prostriedkov [14]. 

2. Pri zdolávaní požiaru treba počítať s týmito komplikáciami: 

a) nedostatok síl a prostriedkov alebo ich nesprávny odhad, 

b) sťažené určenie ciest a smeru šírenia požiaru, 

c) skryté nebezpečenstvo na mieste zásahu, 

d) obmedzené alebo nezjazdné prístupové komunikácie na miesto zásahu, 

e) neočakávané správanie sa osôb a zvierat na mieste zásahu [14], 

f) možnosť prepadnutia do vody (prehorenie podlahy), 

g) riziko naklonenia, alebo potopenia objektu z dôvodu nadmernej 

dodávky hasiacej látky, 

h) požiar objektu v lokalite ostrov (neprístupnosť mobilnej techniky), 
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i) nemožnosť použitia hasičskej lode TARGA T35 na Jaroveckom 

ramene v prípade požiaru z dôvodu plytkej hladiny, kde hrozí 

uviaznutie lode. 

 


