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Anotácia 

JANIČINA, Vladimír. Metodika hasenia väčších ubytovacích zariadení 

nízkopočetnými jednotkami hasičských staníc, pri minimálnych početných stavoch 1+3. 

Ostrava, 2018. Bakalárska práca. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedúci práce Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 

 

Táto bakalárska práca sa zaoberá vedením postupov zásahov jednotkami HaZZ 

SR o početnom stave 1+3 pri zdolávaní požiarov ubytovacích zariadení. Sú rozobraté 

možnosti pri postupe vykonávania zásahových prác, v závislosti od určených priorít pri 

zásahu po príjazde jednotky HaZZ SR o početnom stave 1+3 do príjazdu posilových 

jednotiek. Je prebratý spôsob vlastného zásahu a záchrany osôb. Riešené je problematika 

spolupráce s DHZ obcí, spolupráca so zamestnancami zariadení a spôsob predania 

informácií veliteľovi zásahu.  

Kľúčové slová: dobrovoľný hasičský zbor obce, informovanosť veliteľa zásahu, postup 

prác, riziko 

Summary 

JANIČINA, Vladimír. Methodology for Firefighting in Larger Accomodating 

Facilities by Undermanned Units of Fire Stations, at Minimal Number States 1+3. 

Ostrava, 2018. Bachelor thesis. VŠB – Technila University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Supervisor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 

 

This bachelor thesis deals with the management of the intervention procedures of  

Fire Brigade units of the Slovak republic about numerical status of  1 + 3 in fire combating 

at accommodation facilities. There are the options analysed by the order of the intervention 

work, depending on stated priorities set for the intervention at the arrival of the fire brigade 

of the Slovak republic about numerical state 1 + 3 until the arrival of auxiliary units. There 

is a discussed way of self-intervening and rescuing of people. In the Bachelor thesis is 

discussed the issue of cooperation with voluntary fire brigades in the municipalities, co-

operation with the staff of the facilities and the way of reporting the information to the 

commander of the intervention. 

 

Key words: voluntary fire brigade of the municipality, information reporting to the 

intervention commander, work progress order, the risk 
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Úvod 

Žijeme v dobe, kedy je cestovanie úplne prirodzenou súčasťou života. Cestovanie 

za oddychom a relaxom v podobe dovoleniek, poznávacích zájazdov, alebo zábavou. Je 

čas kedy vrcholí cestovný boom a stalo sa fenoménom doby. Či ten čas trávime aktívne, 

alebo pasívne, má to jedno spoločné a to potrebu ubytovať sa. Máme širokú škálu možností 

ubytovania v súkromí, cez priváty a penzióny až po zariadenia hotelového charakteru. 

Veľká fluktuácia a koncentrácia ľudí si vytvára nároky kladené na ich bezpečnosť 

a v neposlednom rade možnosti ich záchrany v prípade ohrozenia. Jednou z požiadaviek 

pri projektovaní, výstavbe a prevádzkovaní týchto zariadení je zaistenie požiarnej ochrany. 

V mnohých prípadoch si ani len  neuvedomujeme, koľko prvkov ochrany a bezpečnosti, 

pasívnej, či aktívnej, od prevencie po represiu majú zásluhu pri ochrane zdravia, životov 

a majetku. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je sformulovať metodiku pre postup jednotiek 

HaZZ SR pri požiaroch ubytovacích zariadení, kde by na miesto požiaru, ako prvá, prišla 

jednotka HaZZ SR o minimálnom početnom stave 1+3. Postup zásahu do príchodu 

posilových jednotiek, kde by čas ich príjazdu prevyšoval 10-15 minút od príchodu prvej 

jednotky. 

V prvej časti práce sú štatisticky spracované požiare ubytovacích zariadení na 

území Slovenskej republiky. Následne na to sú rozobrané riziká, ktoré prichádzajú 

v spojení so zdolávaním požiarov ubytovacích zariadení. 

V druhej časti sú rozobraté možné postupy vedenia zásahu. Tu sa uvádza 

diverzifikácia priorít pri vedení zásahov. Prepojenie s legislatívnou úpravou. Možnosť 

spolupráce s DHZO, problematika samotných DHZO, ktoré majú slúžiť ako podporné 

hasičské jednotky. Na záver je rozpísaná dokumentácia, ktorá má veliteľom zásahov 

a samotným zasahujúcim, slúžiť ako vstupné informácie o objektoch a jej elektronická 

podoba, ktorá má efektívne a prehľadnejšie poskytnúť vyžiadané informácie. 
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1          Cestovný ruch 

Cestovný ruch je možné definovať ako odvetvie alebo oblasť hospodárstva, ktorá 

zahŕňa komplex činností cielených na cestovanie a následný pobyt, ktorý je spravidla 

prevádzaný vo voľnom čase, rovnako aj s nimi fuzionované služby, najmä ubytovanie 

a stravovanie. Cestovný ruch je odvetvie, patriace medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce 

odvetvia a v mnohých krajinách tvorí významnú položku  ich hospodárstva. Zo štúdií 

Svetovej organizácie cestovného ruchu World Tourism Organization vyplýva, že cestovný 

ruch tvorí až 25 až 30 % celosvetových poskytovaných služieb a zamestnáva viac než 100 

miliónov ľudí [1].  

1.1       Cestovný ruch na Slovensku 

V súčasnosti je cestovný ruch na Slovensku najdynamickejšie sa rozvíjajúce 

odvetvie a získalo si honor hospodárskeho odvetvia. Cestovný ruch dosiahol devízové 

príjmy v objeme 1,8 mld. € [1]. V dnešné dni plní hospodárske funkcie ako funkciu 

príjmov, tvorením hodnoty významne vplýva na HDP, zamestnanosť, rozvoj regiónov 

a platobnú bilanciu.  

Tabuľka 1 - Návštevnosť ubytovacích zariadení za posledné 4 roky na území Slovenskej republiky [1] 

Rok Počet návštevníkov Z toho cudzinci Percentil cudzincov [%] 

2014 3 727 710 1 475 017 39.57 

2015 4 330 249 1 721 193 39.75 

2106 5 023 629 2 027 009 40.35 

2017 5 368 255 2 155 154 40.15 

 

Z tabuľky je viditeľný vzostup záujmu o cestovanie a ubytovanie na území 

Slovenskej republiky, kde aj medziročné rozdiely stáleho rastu zahraničných hostí sa 

dostali nad hranicu 40 % rozdielu v porovnaní s predchádzajúcim rokom . Medziročne 

stúpa návštevnosť hotelových zariadení od 128 145 po 693 380 osôb, v priemere 474 688 

z toho 226 712 osôb z iných krajín. Zaznamenali sme vzrastajúcu tendenciu návštevnosti 

a s tým spojené stále zvyšujúce sa požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb, 

ubytovacích zariadení. 
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2          Požiarovosť a zásahy príslušníkov HaZZ SR  

Výjazdy príslušníkov HaZZ SR k mimoriadnym udalostiam požiarov sú za 

sledované obdobie 5 rokov (2013 – 2017) v priemere 10 415 prípadov. Z toho počtu 

príslušníci HaZZ SR ročne v priemere za posledných 5 rokov zasahujú pri požiaroch 

budov a objektov v priemere v 2705 prípadoch. Najpočetnejšie sú požiare rodinných 

domov a bytových fondov, ktorých početnosť je v priemere (za sledované obdobie rokov 

2013 – 2017) 1391 prípadov. Požiare ubytovacích zariadení, ktoré tvoria v priemere ročne 

(rovnaké sledované obdobie ako v predošlom prípade) 141 prípadov, kedy dochádzalo 

k zraneniu, usmrteniu osôb a značným materiálnym škodám. 

 

Tabuľka 2 Výjazdy príslušníkov HaZZ SR k požiarom [2] 

Výjazdy príslušníkov HaZZ SR k požiarom 

Rok 
 

P. z. Zachr.   Z. U. 
 

Škody [€] 
 

Uchr. h. [€] 

2013 
 

9 993 810  210 38 
 

25 150 081.0 
 

116 610 116.0 

2014 
 

9 730 590  214 39 
 

23 563 031.0 
 

131 244 989.0 

2015 
 

11 811 1 074  271 46 
 

35 892 617.0 
 

162 773 878.0 

2016 
 

9 355 1 107  230 50 
 

27 205 914.0 
 

137 669 970.0 

2107 
 

11 184 1 542  265 49 
 

29 684 072.0 
 

191 069 550.0 

 

 

Tabuľka 3 Požiare ubytovacích zariadeniach[2] 

Rok  P.p.b.o.  P. Z. Zachr. 
 

Z. 
 

U.  Škody [€] Uchr. H. [€] 

2013  2648  137 158 
 

5 
 

3  1 985 138 5 011 880 

2014  2520  159 85 
 

17 
 

4  2 715 585 7 444 350 

2015  2814  150 146 
 

14 
 

1  7 089 200 20 301 950 

2016  2737  136 91 
 

6 
 

2  1 920 615 5 208 050 

2017  2803  120 19 
 

8 
 

2  1 560 415 4 571 490 

 

Z uvedených štatistík je zrejmé, že zásahy spojené s požiarom ubytovacích 

zariadení tvoria v priemere približne 5 % z celého objemu všetkých výjazdov a zásahov 

k požiarom. 
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3          Plošné pokrytie jednotkami HaZZ SR 

Rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej 

republiky sa určuje podľa spracovanej analýzy požiarneho nebezpečenstva určitých 

územných obvodov. Pre túto potrebu krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá 

zhromažďujú podklady[8]: 

- mapa kraja. kde sú vyznačené zásahové obvody každých hasičských jednotiek 

a s delením na HaZZ SR a na dobrovoľné hasičské zbory obci, 

- dôležité sú počty výjazdov zboru v jednotlivých obvodoch hasičských staníc 

s delením na katastrálne územia miest a obcí, 

- súčasné počty obyvateľstva trvale žujúceho v jednotlivých územiach 

zásahových obvodov, 

- charakter územia a zoznam budov, ktoré ovplyvňujú kritériá charakteru 

územia. 

Samotné plošné pokrytie jednotkami HaZZ SR zabezpečujú okresné riaditeľstvá 

HaZZ SR, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Ďalšie pokrytie SaP zabezpečujú záchranné brigády dislokované v Malackách, Žiline, 

Humennom a výcvikové centrum Banskobystrického kraja[14].  

Podľa vnútornej organizácie zboru, hasičské stanice sa zriaďujú v náväznosti od 

počtu príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom do týchto typov [15]: 

- typ I     do 12 príslušníkov 

- typ II    od 13 do 20 príslušníkov 

- typ III   od 21 do 30 príslušníkov 

- typ IV   od 31 do 40 príslušníkov 

- typ V     nad 40 príslušníkov  

 

Tabuľka 4 Počet HS HaZZ SR jednotlivých typov[2] 

Typ HS Počet 

I 16 

  II 39 

III 36 

IV 9 

V 16 
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Celkový počet, minimálne početné stavy a zastupiteľnosť jednotlivých funkčných 

miest príslušníkov zmenovej služby na hasičských staniciach sú uvedené v Prílohe č. 1. 
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4          Riziká zdolávania požiarov ubytovacích zariadení 

Pri požiaroch ubytovacích zariadení, vedenie zásahu ovplyvňuje početné 

množstvo faktorov, ktoré samotný zásah sťažujú, robia rizikovejším: 

- intenzívne horenie ( plastové, textilné materiály, nábytok, obklady), 

- možnosť postupu horenia skrytými cestami ako káblovými rozvodmi, 

rozvodmi kúrenia, šachtami inštalácií, vzduchotechnickými zariadeniami, 

zdvojenými stropmi alebo podlahami, 

- predpokladané väčšie množstvo osôb a ich ohrozenie a nutná záchrana, 

- zmena poveternostných podmienok [3], 

- komplikovanosť priestorového členenia budovy.  

 

4.1       Charakteristika ubytovacích zariadení 

Budovy ubytovacích zariadení. ktoré boli kolaudované ešte pred rokom 2000 sa 

charakterizujú podľa normy STN 73 0833 – budovy pre bývanie a ubytovanie. Tu sú 

ubytovacie zariadenia charakterizované nasledovne: 

- OB3 (ubytovanie): a) maximálne 60 projektovaných lôžok a maximálne 3 NP  

                               b) maximálne 40 projektovaných lôžok a viac než 3 NP 

-    OB4 (ubytovanie): presahuje limity OB3 [4] 

Ďalej sú budovy pre ubytovanie sú charakterizované vyhláškou Ministerstva 

vnútra č. 94/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ako stavby, alebo ich časti určené na 

ubytovanie. Sú delené podľa počtu obytných buniek v stavbe: 

a) stavby skupiny A 

b) stavby skupiny B 

Obytnou bunkou sa rozumie byt, izba, alebo skupina izieb s príslušenstvom na 

ubytovanie maximálne 20 osôb. 

Stavby skupiny A sú budovy s najviac dvoma obytnými bunkami a môžu tvoriť 

jeden požiarny úsek, to neplatí pre priestory, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky, 

ktoré sa nachádzajú v tejto stavbe. 

Stavby skupiny B sú budovy s viac ako dvoma obytnými bunkami[5].   
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Ubytovacie zariadenia sú vďaka stále zvyšujúcim sa kapacitám osôb 

charakteristické ich viacpodlažnou konštrukciou s interiérovým pôdorysom bytového 

zamerania. Tieto zariadenia sú profilované mnohými aspektmi: 

- výskyt veľkého počtu ľudí, 

- pôdorysná členitosť objektu, množstvo miestností s rozmanitým spôsobom 

zamerania, 

- u starších zariadení je obmedzená veľkosť požiarnych úsekov do jedného 

veľkého celku [3], 

- rýchle šírenie požiaru vďaka druhu použitých materiálov pri výstavbe, úprave 

interiérových a exteriérových plôch, zariadeniu objektu nábytkom, horľavým 

obkladom stien a stropných konštrukcií, 

- sírenie požiaru po obvodovom plášti objektu, 

- ťažká dostupnosť, nedostupnosť vyššie situovaných podlaží možnými 

vonkajšími cestami, 

- odpadávanie obhorených, poškodených častí konštrukcie, častí fasády objektu 

a s tým spojené ohrozenie okolia nástupných plôch pre zásah príslušníkov 

HaZZ, 

- možnosť šírenia požiaru skrytými cestami zdvojených podláh a stropov, 

inštalačnými šachtami, prepojovacími kanálmi, technickými podlažiami,  

- členitosť a dĺžka vnútorných zásahových a únikových trás, 

- pravdepodobnosť straty orientácie v priestore, nebezpečenstvo prepadnutia sa 

a popálenia, 

- zvyšujúci sa komínový efekt, špecifické možnosti odvetrania priestorov [3], 

- najvyššie podlažia môžu presahovať efektívny dosah výškovej techniky 

a možnosť zásahu jedine vnútornými zásahovými cestami [3]. 
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4.1.1    Predpokladané zvláštnosti 

Pri zásahoch spojených s požiarmi ubytovacích zariadení je nutné rátať 

s komplikáciami, ktoré sú spojené so poruchami na konštrukčných systémoch objektu 

zapríčinenými nevhodnými stavebnými úpravami, poškodením požiarom samotným, 

poruchou alebo nefunkčnosťou požiarne bezpečnostných zariadení a tým a možné 

obmedzenie prístupu do objektu. Ďalšie komplikácie sú spojené so samotnými osobami, 

ktoré sa v budove nachádzajú, hlavne návštevníkmi. 

 

4.2      Komplikácie spojené s konštrukčným systémom a technickými 

zariadeniami 

- porucha a nefunkčnosť požiarne bezpečnostných zariadení, 

- zložitý vstup do priestorov budovy, miestností [3], 

- po rekonštrukciách a opravách neuzatvorené prestupy inštalačných šachiet, 

zatarasenie únikových a zásahových trás, 

- narušenie tesnosti a celistvosti technických rozvodov (kúrenie, vodovod, 

plyn), 

- navýšenie škôd po poškodení rozvodov vodovodu a vykurovania [3], 

- nemožnosť použitia zásahových a únikových ciest, 

- nevhodné nástupné plochy pre ustavenie hasičskej techniky.  

 

4.2.1    Komplikácie spojené s osobami nachádzajúcimi sa v budove 

- vznik paniky, 

- nepredvídané konanie osôb (pokus vyskočiť z okna, návrat späť, zvedavosť) 

[3], 

- obmedzená komunikácia s ubytovanými osobami (cudzinci, sluchovo 

postihnutí), 

- obmedzená mobilita osôb (telesne postihnutí), 

- počet osôb v budove nemusí korešpondovať s počtom ubytovaných osôb 

a tým problém so zistením presného počtu osôb. 
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5          Činnosť príslušníkov HaZZ SR zmenšeného družstva 1+3 [6] 

Všeobecne hlavnou činnosťou zmenšeného družstva 1+3 je vybudovanie 

jednoduchého vedenia C, alebo jedného útočného prúdu. Družstvo 1+3 buduje prívodné, 

dopravné a útočné vedenie. Vzhľadom k náročnosti a množstvu prác príslušníkov družstva 

sú práce vykonávané postupne s dlhším časovým intervalom. Zvyšovanie efektivity 

a akčnosti spočíva na budovaní vedenia od už položeného rozdeľovača družstiev 1+5, 

alebo 1+3. Veliteľ družstva je oprávnený v špecifických prípadoch dať rozkaz 

o paralelnom budovaní napríklad útočného a dopravného vedenia. 

 

V danej koncepcii družstva má každý jeho člen vopred a primárne stanovené 

úlohy vyplývajúce z ich zaradenia v družstve. 

 

VD riadi postup prác družstva a rovnako vykonáva úlohy jemu stanovené 

právnymi predpismi: 

- vykonáva prieskum, alebo poverí prieskumom vytvorenú prieskumnú skupinu, 

- rozhoduje o druhu použitého bojového rozvinutia, ktoré bude vytvorené 

a určuje jednotlivé funkčné čísla hasičov, 

- rozhoduje o druhu použitých ochranných prostriedkov, 

- vydáva príslušné rozkazy a riadi spojenie v družstve, 

- zodpovedá za bezpečnosť práce členov družstva, 

- jeho stanovisko na mieste zásahu nie je pevne určené, no svoje postavenie 

zaujíma tak, aby bolo jeho riadenie účelné, koordinované a aby kontroloval 

činnosť svojho družstva, 

- podľa svojich možností a okolností situácie sa podieľa na bojovom rozvinutí.  

 

Strojník riadi a obsluhuje stroj, koná práce a úlohy mu vyplývajúce z právnych 

predpisov. Ďalej koná činnosti v rámci delenia práce v družstve: 

- udržuje spojenie s VD po celú dobu prieskumu a pokiaľ je to potrebné 

i s operačným strediskom, 

- sleduje signály členov družstva, 
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- pri budovaní prívodného vedenia od hydrantu alebo savicami pomáha hasičovi 

s prideleným číslom 2, zadáva počet použitých savíc a ustavenie stroja, 

vozidla, 

- od stroja rozvíja prvú hadicu, napája hadincu na stroj a rovnako spája prvú 

hadicu s nasledujúcou a pred jej rozvinutím, 

- pred odchodom jednotky z miesta zásahu skontroluje riadne uloženie vecných 

prostriedkov vo vozidle a zodpovedá za ich úplnosť, 

- spolupracuje s ďalšími strojníkmi ďalších hasičských jednotiek pri dopĺňaní 

hasiaceho média. 

 

Hasiči s pridelenými číslami 1 a 2 vykonávajú úlohy určené právnymi predpismi 

v rámci delenia prác v družstve: 

- spoločne s VD vykonávajú prieskum miesta zásahu a záchranu osôb, 

- budujú útočné vedenie alebo postupne prívodné a dopravné vedenie 

a následne útočné vedenie, 

- pri zásahu prevádzajú ďalšie činnosti ( istenie, príprava vecných prostriedkov, 

vetranie apod.). 

 

5.1       Porovnanie činnosti zmenšeného družstva 1+3 a družstva 1+5 [6] 

 

V mnohých prípadoch ale početný stav družstva 1+3 nie je dostačujúci a dosť 

akčný, na rýchle vykonanie svojich činností hlavne pri požiaroch, kedy je zložité konať 

prieskum, vlastný zásah alebo záchranu osôb. Vtedy je menej efektívne pri porovnaní 

s družstvom 1+5, kde VD má možnosť vytvorenia 2 skupín a tým rozložiť sily na viac 

možných činností družstva.  

Rozdiel činností družstiev spočíva v hasičoch číslo 3 a 4 kedy: 

- vytvoria skupinu a vykonávajú záchranu osôb, 

- pri prvotnom rozvinutí číslo 4 spolu so strojníkom tvoria prívodné vedenie, 

- hasič číslo 3 spolu s hasičom číslo 4 tvoria dopravné vedenie s rozdeľovačom 

a tým urýchlia práce na budovaní vedenia, kedy odľahčia čísla 1 a 2 od 

daných prác a konajú už len vlastné útočné vedenie s prvým prúdom, 

-  vytvárajú ďalšie útočné vedenie pre svoj druhý prúd, 
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- konajú podpornú činnosť pre útočnú skupinu (príprava vecných prostriedkov, 

istenie, vetranie apod.), 

 

Pri príjazdoch družstva 1+5 na miesto zásahu, kde sú požadované ďalšie hasičské 

jednotky, ktorých čas dojazdu od dojazdu prvej hasičskej jednotky prevyšuje 10 minút 

a viac, sú prvopríjazdové družstvá 1+5 efektívnejšie pri budovaní vedení, prvotného 

prieskumu a zisťovaní informácií a tým kladú základ pre rýchlejšie a koordinovanejšie 

zapojenie sa posilových hasičských jednotiek do zásahových prác. 

 

 

5.2       Postupy vedenia zásahu a diverzifikácia priorít pri vedení zásahu 

Cieľom činnosti hasičských jednotiek pri zdolávaní požiaru je lokalizácia 

a likvidácia požiaru až do úplného ukončenia nežiaduceho horenia. No vzhľadom 

k rozsahu a intenzite požiaru a veľkosti zasiahnutého objektu, pri príjazde družstva 1+3 

ako prvého na miesto zásahu, VZ rieši viacero problémov a možných spôsobov vedenia 

zásahu. Rieši otázku prieskumu spôsobom vytvorenia útočného vedenia a tým prieskum 

bojom, otázku záchrany a evakuácie osôb z budovy. A získavaním ďalších informácií 

o požiari, osobách vo vnútri budovy a už evakuovaných. Ďalej možnosti ustavenia 

výškovej techniky a nástupných plôch prichádzajúcich posilových jednotiek a informácie 

o možnostiach zásobovania vodou. 

 

5.2.1    Záchrana a evakuácia osôb 

Prvopríjazdová jednotka HaZZ SR o minimálnom početnom stave 1+3 

nedisponuje dostatočným množstvom príslušníkov, aby bola schopná, len vo vlastnej réžii, 

previesť záchranu a evakuáciu osôb. Preto je potrebné úzko spolupracovať ihneď po 

príjazde na miesto požiaru s personálom hotela, ktorý informuje VZ o počte ubytovaných 

hostí, o počte ľudí, ktorí sa evakuovali.  

Záchrana osôb je druh činnosti, ktorej VZ celý svoj rozhodovací proces 

podriaďuje. Je preto aj veľmi dôležité mať na zreteli, že hasičské jednotky a členovia, ktorí 

sú v nich zaradení, majú práve nejakú túžbu a snahu pomáhať, čo je pre nich 
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signifikantné[7]. A práve táto vlastnosť a odborné a technické zázemie im dáva 

predpoklady na výkon svojho povolania [7].  

Je ale nutné predpokladať, že počty ubytovaných hostí v mnohých prípade nie sú 

dostupné, nakoľko vzniknutým požiarom mohlo dôjsť k poškodeniu elektroinštalácie a tým 

nemožnosť získania informácie z recepčného zariadenia. Efektívnosť prevedenia záchrany 

a evakuácie osôb úzko závisí na profesionalite personálu ubytovacieho zariadenia a jeho 

dostatočného vyškolenia, poprípade účasti na spoločných cvičeniach s jednotkami HaZZ 

SR. Ďalej sú potrebné vhodné technické prostriedky potrebné pre prevedenie evakuácie 

osôb a ich včasný a v rámci možností bezpečný únik z budovy (napríklad evakuačné 

masky). Pri budovách kolaudovaných v období pred rokom 2000 je možná absencia EPS 

a iných doplnkových zariadení. Hlavne absencia požiarnych klapiek vo 

vzduchotechnických zariadeniach, ktorými sa splodiny požiaru šíria do vyšších poschodí 

a tým priamo ohrozujú osoby. 

Bežné spôsoby záchrany osôb [18]: 

- samostatný odchod osôb, ktorým hrozí bezprostredné ohrozenie, odchod je 

vedení smerom a spôsobom na základe určenia VZ, 

- vyvedenie ohrozených osôb zasahujúcimi príslušníkmi HaZZ SR, ktoré sú 

dezorientované, nebolo možné aby unikli zadymenými únikovými cestami, 

vyžaduje to stav zachraňovaných osôb, 

- vynesenie ohrozených, ktorí sa nemôžu samostatne pohybovať, 

- záchrana za pomoci výškovej techniky, 

- záchrana za pomoci záchranných prostriedkov (plachty a doskokové matrace, 

prenosné rebríky, záchranné tunely), 

- záchrana za pomoci leteckej techniky, 

- záchrana umelo vytvorenými otvormi v stavebných konštrukciách, 

- vyslobodenie osôb z trosiek. 
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5.2.2    Všeobecný postup záchrany a evakuácie osôb 

Po príjazde na miesto požiaru a vhodnom ustavení techniky: 

- VD po príjazde na miesto zásahu zabezpečí spoluprácu so zodpovedajúcim 

personálom, osobami prevádzkovateľa objektu z pohľadu riadenia 

a vykonávania evakuácie a získania informácií o objekte, 

- VD prieskumom zistí rozsah už prebehnutej evakuácie a zváži ďalšiu možnosť 

evakuácie s ohľadom na povahu ohrozenia, 

- zistiť stav únikových ciest a či nie sú ohrozené vznikajúcimi splodinami 

horenia, alebo požiarom samotným, 

- strojník vybuduje prívodné vedenie po rozdeľovač, 

- v závislosti od situácie a intenzity horenia, hasiči číslo 1 a 2 vytvoria 

prieskumnú skupinu a začnú s prieskumom, so súčasným vedeným útočného 

vedenia, 

- pokiaľ je intenzita horenia vysoká a je predpoklad, že v mieste 

najintenzívnejšieho horenia sa nachádzajú osoby, hasiči 1 a 2 vytvoria útočné 

vedenie a vedú záchranu formou prieskumu bojom, k miestu 

najintenzívnejšieho horenia. 

 

Pri záchrane osôb je nutné predpokladať: 

- neočakávané ukrytie osôb,  

- možnosť nadýchania osôb splodinami požiaru a upadnutie do stavu 

bezvedomia, 

- poranenie osôb a neschopnosť ďalšieho samostatného pohybu, 

- osoby môžu byť pod značným vplyvom stresu zo vzniknutej situácie, ktorý sa 

môže prejavovať panikou, neochotou spolupracovať, osoba môže upadať do 

stavu katatónie, 

- možnosť značného zadymenia ciest, ktorými sa bude záchrana vykonávať 

a tým vzniknutá potreba na množstvo technických ochranných prostriedkov 

(vyvádzacích masiek). 
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Celá záchrana môže byť z hľadiska počtu osôb vykonávaná 2 spôsobmi a to 

záchranou jednotlivca alebo pôjde o hromadnú záchranu. Záchrana osôb môže byť konaná 

rôznymi cestami a na základe toho je delená na: 

- primárna – všetky možné a dostupné cesty budovou, ktoré sa primárne určené 

pre pohyb osôb, ide o chránené a nechránené únikové cesty [7], 

- sekundárna – ide o improvizovaný postup prevedenia záchrany, ktorý je 

typický zvýšenou náročnosťou na zasahujúcich hasičov, keďže okrem 

ohrozenia zachraňovaných požiarom vzniklo nebezpečenstvo zo situácie, kedy 

zachraňované osoby ešte nikdy túto činnosť nevykonávali. Ide napríklad 

o činnosti, kedy osoby musia nastupovať do výškovej techniky[7]. 

 

Následným delením záchrany je miera ohrozenia osôb. Tu sa záchrana delí na:  

- prioritná – osoby najviac ohrozené požiarom, ide o osoby, ktoré sa nachádzajú 

najbližšie miestu, ktoré sa prejavuje najintenzívnejším horením [7], 

- následná – záchrana prevádzaná po ukončení prioritných záchranných prác, 

kde vzniká priestor (pokiaľ to dovolí intenzita horenia) na prehľadávanie 

skrytých a neočakávaných miest ukrytia [7]. 

 

 

V legislatíve, v bodoch, ktoré popisujú oprávnenia VZ sa nespomína možnosť 

prerušenia záchrany osôb. Možnosť prerušenia záchrany je daná internými nariadeniami 

prezidenta HaZZ SR. Je dané, že VZ rozhoduje o začatí a ukončení činností, 

vykonávaných za účelom záchrany osôb [18]. K prerušeniu, ukončeniu záchranných prác 

môže dôjsť, ak v závislosti od vzniknutej situácie a od je vývoja dôjde k nájdeniu 

osoby/osôb. Ďalej, kedy by jej vykonanie bezprostredne ohrozovalo zasahujúcich hasičov. 

VD taktiež zváži situáciu požiaru s ohľadom na rozvoj požiaru a zmysluplnosť prevádzania 

záchrany [7]. Môže ísť o príklad, kedy po príjazde na miesto zásahu budú úseky budovy už 

v III. fáze horenia, čo sa prejavuje aj hustým čiernym dymom, vysokou intenzitou horenia 

a vysokou hodnotou teploty v priestore. Ide o fázu horenia, kde sa vytvorené podmienky, 

ktoré zamedzujú bezpečné prevedenie záchrany z pohľadu ochrany zasahujúcich a rovnako 

nie je predpoklad na prežitie osôb v danom úseku a tým záchrana nereálna. Rozhodnutie 

o prerušení, alebo ukončení záchrany VD prijíma iba pre konkrétny priestor, alebo úsek 
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budovy z toho dôvodu, že v budove sa budú nachádzať iné priestory, kde prevedenie 

záchrany možné je. 

 

5.2.3   Vlastný zásah 

 

Vykonávanie vlastného požiarneho zásahu úzko súvisí so záchranou a evakuáciou 

osôb, ktoré majú prioritu pred daným zásahom. Rovnako je vlastný zásah smerovaný 

k miestu najintenzívnejšieho horenia pre účel záchrany osôb, alebo uvoľnenia únikových 

ciest. Z toho vyplýva, že hlavný smer prevedenia požiarneho útoku určí veliteľ zásahu a to 

na základe prevedeného prieskumu. Vo väčšine prípadov je prieskum prevádzaný už od 

samotného výjazdu hasičskej jednotky z miesta svojej dislokácie, počatia zásahových prác 

a  v priebehu bojového rozvinutia, kde tento spôsob prieskumu je nazývaný ako prieskum 

bojom.  

 

Na prvom mieste stojí záchrana osôb, no veliteľ zásahu stojí pred niekoľkými 

okolnosťami, na základe ktorých sa ďalej rozhoduje: 

- do akej miery je zachvátený požiarom objekt, alebo požiarny úsek (v praxi nie 

je možné, alebo je obtiažne určiť, či je zachvátený požiarny úsek [7], nakoľko 

nie všetky objekty disponujú vypracovaním Analýzy nebezpečenstva vzniku 

požiaru a dokumentáciou zdolávania požiaru, 

- je predpoklad šírenia požiaru v smere, ktorý je považovaný za najviac 

nebezpečný respektíve je predpoklad najrýchlejšieho šírenia požiaru a tým 

možné ohrozenie únikových a záchranných ciest, 

- je predpoklad explózie a zvýšenie intenzity horenia z dôvodu umiestnenia 

tlakových nádob s obsahom horľavých a výbušných plynov. 

Pri nízkopočetnom zmenšenom družstve 1+3 veliteľ operuje s malým množstvom 

SaP na mieste zásahu. Rovnako je obmedzený množstvom hasebného média, potrebného 

k prevádzaniu prieskumu bojom. Všetky tieto parametre obmedzujú veliteľa družstva 

o nasadení zasahujúcich hasičov, z dôvodu aj ich samotného ohrozenia, či už pri záchrane 

osôb, alebo požiarnom útoku a je nútený k možným zmenám taktického postupu. 

Ďalším postupom je požiarna obrana. Ide o činnosť alebo činnosti, ktoré smerujú 

k zastaveniu šírenia požiaru o to v určitom mieste a smere [7], prihliadajúc na prevládajúce 
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podmienky požiaru, ktoré nedovoľujú vykonávať požiarny útok. Týmto spôsobom vedenia 

taktiky sa reaguje na nízke množstvo SaP na mieste zásahu, malé množstvo hasebného 

média a nebezpečné podmienky na prevedenie iných úkonov. 

Pre určenie miesta obranného postavenia je potrebné brať na vedomie možnosť 

ohrozenia osôb, zvierat, materiálneho vybavenia. Možná prítomnosť nebezpečného 

materiálu a jeho zasiahnutie požiarom môže ohroziť zasahujúcich príslušníkov HaZZ, 

osoby, zvieratá. Potreba je určiť smer šírenia požiaru a faktory, ktoré ho ovplyvňujú: 

- smer prúdenia vetra, 

- účinky tepla, 

- požiarne mosty, 

- odlietavanie iskier a horiaceho materiálu, ktoré v smere prúdenia vetra 

ohrozujú priestor v šírke budovy [16]. 

Pre obranné postavenie je možné zvoliť miesto stavebne deliacich konštrukcií 

(priečky, steny) alebo voľné miesta medzi budovami. Na základe určenia situácie sa 

v obrannom postavení určí hlavné miesto obranného postavenia a obranné opatrenia[16]. 

V mieste obranného postavenia sa nasadí hasičská jednotka, ktorej sa postupne 

zadajú úlohy[16]: 

- odstraňovanie požiarnych mostov, 

- vykonávanie hasebného zásahu niektorej zo strán požiarneho úseku alebo 

priestoru, 

- vykonanie hasebného zásahu v danom smere šírenia požiaru, 

- odstraňovanie horľavých predmetov a tým zabránenie šírenia požiaru, 

- chladenie a zvlhčovanie horľavých a nosných konštrukcií.  

Za cieľom eliminovania možnosti šírenia požiaru sa vykonávajú obranné 

opatrenia ako napríklad uzavretie strešných otvorov, okenných otvorov, kontrolovanie 

deliacich konštrukcií na odvrátenej strane požiaru. Pre potreby plnenia obranných opatrení 

sa môžu vyzvať aj osoby a to na základe zákonného ustanovenia o osobnej pomoci [16]. 

Dôležitým predpokladom pre úspešné vykonávanie požiarnej obrany je asanácia 

požiarnych mostov. Pod pojmom požiarnych mostov sú napríklad: strechy a rôzne strešné 

prístavky, podbité rímsy vedúce cez požiarne deliace priečky [16] alebo skladované 

horľavé predmety a horľavý materiál. 
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Zákonné ustanovenie umožňuje na zabezpečenie obranných opatrení využiť 

všetky prostriedky osobnej pomoci a vecnej pomoci právnických osôb, fyzických osôb – 

podnikateľov a fyzických osôb, ktoré sú dostupné na mieste výkonu zásahu [16]. 

 

Po dobu požiarnej obrany je potrebné vyťažiť maximum pri zbere informácií 

o požiari samotnom pre určenie miesta ohniska požiaru, miesta s najintenzívnejším 

horením. Zabezpečiť informácie o možných hrozbách nebezpečenstva zo strany 

skladovania tlakových nádob. Informácie o možnosti zásobovania vodou (prírodné a umelé 

zdroje vody),informácie o počtoch ubytovaných osôb a najpravdepodobnejšom mieste ich 

polohy v objekte, možnosti ďalšieho umiestenia evakuovaných a zachránených osôb 

v podobe náhradného ubytovania. Pokiaľ vzniknú podmienky pre vykonanie požiarneho 

útoku, obranné postavenie sa zmení na postavenie pre vykonanie požiarneho útoku. 

Počas výkonu požiarnej obrany je nutné počítať s komplikáciami [16]: 

- u postihnutých aj ďalších osôb a obyvateľov sa môže prejavovať nervozita, 

ktorá následne na to negatívne pôsobí na zasahujúcu hasičskú jednotku, 

- neochota oslovených osôb poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc, 

- zmena poveternostných podmienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

6          Spolupráca s DHZO 

Pri požiaroch je v mnohých prípadoch kľúčová spolupráca hasičských jednotiek 

HaZZ SR s jednotkami DHZO. Nakoľko v plánoch plošného pokrytia v závislosti od 

členitosti územia, povahe prístupových komunikácií a samotnej vzdialenosti možných 

zasiahnutých území, objektov a budov je čas príjazdu a samotný príjazd hasičských 

jednotiek HaZZ SR komplikovaný. Práve jednotky DHZO môžu byť istým riešením 

situácie nízkopočetných hasičských staníc o minimálnom početnom stave 1+3, kde sú na 

mieste požiaru ako prvé, poprípade sú na pomoci hasičskej jednotke HaZZ SR.  

 

Z prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 611/2006 Z. z. 

o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov sú DHZO delené do 4 kategórií [8]: 

- A1 – hasičská jednotka určená pre katastrálne územia obcí, kde je stupeň 

požiarneho nebezpečenstva III. až IV., 

- A – hasičská jednotka určená pre katastrálne územia obcí, kde je stupeň 

požiarneho nebezpečenstva V. až VII., 

- B – hasičská jednotka, ktorá je určená na podporu jednotiek HaZZ SR na 

účely diaľkovej dopravy vody pomocou CAS alebo tvorením hadicového 

vedenia, prevádzanie jednoduchých likvidačných prác a tylové zabezpečenie 

hasičských jednotiek, 

- C – hasičská jednotka určená pre podporu jednotiek HaZZ SR pre účely 

diaľkovej dopravy vody, tylového zabezpečenia, pomoc pri dlhotrvajúcich 

a zložitejších zásahoch, 

- D – ide o DHZO, ktorá nepožiada o zaradenie DHZO do kategórií 

dobrovoľných hasičských zborov obcí. 
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Tabuľka 5 Minimálne početné stavy, funkčné zloženie členov DHZO [8] 

Vnútorná organizácia 
hasičskej jednotky 

DHZO 

Kategória hasičskej jednotky DHZO 

 DHZO A1 DHZO A DHZO B DHZO C 

Min. p. stav členov 
DHZO 

17 17 10 10 

Min. p. stav členov 
DHZO v pohotovosti 

na výjazd 
4 4 4 4 

Funkčné zloženie členov hasičskej jednotky 

Veliteľ jednotky 1 1 1 1 

Veliteľ 
družstva/technik 

špecialista odbornej 
služby 

4 4 _ _ 

Technik strojník 6 6 2 _ 

Starší hasič 4 4 _ _ 

Hasič 2 2 7 9 

 

 

 

6.1       Časové požiadavky na akcieschopnosť jednotky DHZO 

Jednotky DHZO majú zákonom a vyhláškou dané úlohy, podmienky nasadenia 

a sú stanovené podmienky akcieschopnosti. V súvislosti s problematikou požiarov 

ubytovacích zariadení, ako aj inými druhmi požiarov, kde zasahujú ako prvé hasičské 

jednotky HaZZ SR a minimálnom početnom stave 1+3, je okrem ich vybavenosti hlavným 

kritériom čas, za ktorý sú jednotky DHZO akcieschopné a dostupné na mieste zásahu. 

Časové požiadavky akcieschopnosti jednotiek DHZO sú [8]: 

- jednotka DHZO A1 – výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci 

operačným strediskom v minimálnom počte 1+3 do desiatich minút, 

- jednotka DHZO A – výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci 

operačným strediskom v minimálnom počte 1+3 do desiatich minút, 

- jednotka DHZO B – od času požiadania pomoci operačným strediskom sa 

musí hasičská jednotka do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu 

v minimálnom počte 1+3, čas výjazdu jednotky v pohotovosti je stanovený do 

desiatich minút, 
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- jednotka DHZO C – sa musí dostaviť na hasičskú zbrojnicu do dvoch hodín 

od vyžiadania pomoci operačným strediskom a musí byť v pohotovosti 

v minimálnom počte 1+3 a uskutočniť výjazd do desiatich minút. 

 

Z vyššie uvedených informácií je zjavné, že s jednotkami DHZO kategórie B a C 

v prvých minútach požiaru a prvých minútach zásahu, ich predpoklad účasti na zásahu je 

problematický a tým aj nie je možné s ich pomocou v prvých minútach vedenia zásahu 

počítať. S kategóriami DHZO A1 a A v závislosti od miesta ich dislokácie a s tým 

súvisiacou dobou príjazdu na miesto zásahu je možné predpokladať poskytnutie pomoci 

VZ hasičskej jednotky HaZZ SR, čo je zaistené legislatívne v prílohe č. 1c vyhlášky MV 

SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v z. n. p. Ich pomoc spočíva v bojovom 

rozvinutí útočného prúdu, alebo dopravného vedenia a tým uskutočnenie vlastného 

požiarneho zásahu zameraného na lokalizáciu požiaru, ochranu únikových ciest alebo ich 

spriechodnenie, asanácia požiarnych mostov a účasť pri evakuácii a záchrane osôb. 

 

Možným riešením, ako zvýšiť akčnosť jednotiek DHZO je prístup k financovaniu 

DHZO kedy zákon o ochrane pred požiarmi ukladá obciam s počtom obyvateľov vyšším 

ako 500, povinnosť zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce pre zdolávanie požiarov 

a výkon záchranných prác. Je povinná udržiavať jej akcie schopnosť a zabezpečovať 

materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky.  

Štát preniesol výkon štátnej správy v oblasti DHZO na obce [9,10], ale obce 

nedisponujú dostatočným finančným objemom, schopným tieto povinnosti dodržiavať. V 

správe o audite verejnej správy je ako príloha dotazník, ktorý bol vykonaný na vzorke 

1359 obcí a bol zameraný na zabezpečovanie  preneseného výkonu štátnej správy [11]. 

Daná správa o audite verejnej správy poukazuje na nedostatočnosť zabezpečenia 

preneseného výkonu štátnej správy a nedostatočnosť výkonu činností zisťovaných 

dotazníkom. V ďalšej časti správy je uvedené, že: „v oblasti ochrany pred požiarmi neboli 

z kapitoly ministerstva vnútra vynakladané žiadne finančné prostriedky na financovanie 

výkonu prenesených pôsobností. Dôvodom neposkytnutia finančných prostriedkov na 

výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je, že náklady obcí sú zanedbateľné“ 

[11]. Pritom je potrebné brať ako prvoradé, že financovanie činností spojenými s plnením 

preneseného výkonu štátnej správy ústavne vyplýva ako povinnosť financovania štátom 
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a nie rozpočtovými prostriedkami obcí, ktoré slúžia pre rozvoj samotnej obce. Riešením 

tohto problému a tým riešením akčnosti jednotiek DHZO môže byť vyššia podpora 

jednotiek DHZO zo strany štátu.  

Ďalším bodom pre zvyšovanie akcieschopnosti je účasť na taktických 

a preverovacích cvičeniach za spolupráce s hasičskými jednotkami HaZZ SR a tým 

zjednocovanie postupov zásahov s jednotkami DHZO. 
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7          Spôsob informovanosti VD 

Po prijatí správy o mimoriadnej udalosti a výjazde hasičskej jednotky HaZZ SR 

začína prieskum VD o vzniknutej udalosti, požiari prostredníctvom predania informácií 

operačným strediskom a dokumentmi určenými pre zdolávanie požiaru. 

 

7.1       Dokumentácia o zdolávaní požiarov [17] 

Dokumentácia o zdolávaní požiarov disponuje základnými informáciami pre 

postup organizovania rýchleho a účinného zdolávania požiarov. Dokumentácia je tvorená 

operatívnymi plánmi zdolávania požiarov (ďalej len „operatívny plán“) a operatívnou 

kartou zdolávania požiaru (ďalej len „operatívna karta“). Tieto dva spomenuté dokumenty 

vypracovávajú okresné riaditeľstvá HaZZa to pre potreby výkonu zásahových činností 

okresných riaditeľstiev a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikajúca osoba pre 

potreby hasičskej jednotky na zásahové účely, ktorú daná osoba zriadila. Pokiaľ právnická 

osoba alebo podnikajúca fyzická osoba nemá zriadenú hasičskú jednotku, hoci táto 

povinnosť jej vyplynula z vypracovanej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, ale bude 

túto činnosť pre ňu plniť iná hasičská jednotka na základe dohody, nezbavuje sa povinnosti 

spracovať dokumentáciu o zdolávaní požiarov [17]. 

 

7.1.1    Operatívny plán [17] 

Operatívny plán je dokument, ktorý sa vypracováva pre objekty s miestami so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Pre objekty s významným hospodárskym 

významom, kultúrnym významom alebo s iným na objekty, kde sú zložité podmienky pre 

zásah zdolávania požiaru, evakuácie a záchrany osôb.  

Zloženie operatívneho plánu pozostáva z textovej a grafickej časti. V prvej, 

textovej, časti je obsiahnutá najmä operatívne – taktická charakteristika objektu, 

informácie a možné parametre najzložitejšej varianty požiaru, informácie o SaP 

potrebných pre jeho zdolávanie a odporúčania pre veliteľa zásahu. Grafická časť 

operatívneho plánu pozostáva z pôdorysného plánu budovy alebo schémy technologického 

zariadenia, kde sú dané možné mierky a to: 1:50, 1:100, 1:200 a 1:500.Ďalej zo situačnej 

schémy okolitých objektov vrátane cestných komunikácií a zdrojov vody v mierkach 

1:200, 1:500, 1:1000. 
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7.1.2    Operatívna karta [17] 

Operatívna karta je zjednodušenou formou dokumentácie zdolávania požiarov. 

Rovnako ako operatívny plán sa vypracováva pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru, pre ktoré sa ale nevyžaduje spracovanie operatívneho plánu. Tvorí ju 

textová a grafická časť. V textovej časti sú obsiahnuté charakter objektu, opisy ciest 

prístupných pre hasičské jednotky k objektu, konštrukčné popisy objektu, miesta uzáverov, 

plynu, elektrickej energie, zapojenia núdzového osvetlenia, evakuačných trás, 

rozmiestnenie interiérových umiestnení rozvodov vody na hasenie požiarov. V grafickej 

časti operatívnej karty  je znázornená schéma objektu, pôdorys objektu, situačná schéma 

spravidla najvhodnejšie vo formáte A4.Ďalej súčasťou tejto časti je schéma príjazdových 

komunikácií, zdroje vody, schéma dopravy vody k objektu a postavenie hasičskej techniky 

na zdroje vody. 

 

7.2       Efektivita informovanosti VD 

Spôsob odovzdania informácie VD a členom družstva je jednou z kľúčových 

podmienok pre akčnosť družstva na mieste zásahu. VD je pri výjazde operačným 

strediskom informovaný o vzniknutej mimoriadnej udalosti, o samotnom objekte, ktorý je 

mimoriadnou udalosťou zasiahnutý. Vzniká ale problém, kedy VD potrebuje detailnejšie 

informácie o objekte. K dispozícii mu je operatívna karta, alebo operatívny plán je potreba. 

Keďže ubytovacie zariadenia sú objekty so zložitými podmienkami pre zásah z dôvodu ich 

pôdorysnej zložitosti a výskytu veľkého počtu osôb, by bolo potrebné vytvoriť podmienku 

povinnosti vypracovania vyššie spomínaných dokumentácií, keďže ide o budovy verejného 

charakteru. Verejný charakter je daný fluktuáciou ľudí, ktorí nie sú trvalými obyvateľmi 

danej budovy, objektu.  

Samotná práca s papierovou formou dokumentácie môže pôsobiť problémy, či už 

z hľadiska časového stresu pre čas potrebný pre výjazd z miesta dislokácie a tým 

pravdepodobnosť nezaistenia dispozície VD dokumentáciou alebo zo strany citlivosti 

papierovej formy voči poveternostným podmienkam, akým môže byť vystavená pri 

samotnom zásahu. Riešením môže byť zavedenie centrálneho informačného digitálneho 

systému, kde by sa vyššie spomínaná dokumentácia spracovala a odovzdala pre potreby 

OR HaZZ SR v digitálnej podobe. Každé prvovýjazdové vozidlo by bolo vybavené 
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elektronickým zariadením (počítačom alebo tabletom), ktoré by VD poskytlo informácie 

o objekte, kde vznikla mimoriadna udalosť práve digitálne spracovanými dokumentmi 

o objekte. 
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8          Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo popísať metodiku vedenia zásahu, postup 

zásahových prác pri požiaroch ubytovacích zariadení nízkopočetnými hasičskými 

stanicami o minimálnych početných stavoch 1+3, v ktorých hasebnom obvode by sa 

nachádzali a príchod posilových hasičských jednotiek by prevyšoval dobu 10 – 15 minút. 

Boli prebraté kľúčové body potrebné pre zabezpečenie prvotných prác hasičskej jednotky. 

Na základe sa zvyšujúceho trendu cestovného ruchu a tým neustále zvyšovanie 

ubytovacích kapacít z dôvodu stále sa zvyšujúcej fluktuácie a koncentrácie osôb, vznikajú 

nároky na zabezpečenie požiarnej ochrany hotelových zariadení. Následne nato, rastú 

nároky aj na efektivitu nasadenia hasičských jednotiek HaZZ SR pri požiaroch 

ubytovacích zariadení, ktoré sú vysielané na miesta mimoriadnych udalostí, práve ku 

týmto zariadeniam. Na družstvo o početnom stave 1+3 sú kladené vysoké nároky 

vzhľadom na povahu a rozsah prác, ktoré musia vykonávať na mieste zásahu. Ako hlavný 

je predpoklad nutnosti evakuácie a záchrany značného počtu osôb, ktorý sa môže 

vykonávať v kooperácii s vyškoleným personálom hotelového zariadenia. No vzhľadom na 

veľmi kriticky malý počet hasičov na mieste, sú ďalšie činnosti spojené s požiarnym 

zásahom vylúčené, nakoľko má záchrana osôb prioritu. Možným postupom môže byť 

vytvorenie útočného prúdu a tým prevádzanie prieskumu bojom, pri ktorom môže 

dochádzať k záchrane osôb cestami najintenzívnejšieho horenia. Ale osoby, ktoré môžu 

byť zasiahnuté splodinami požiaru a neschopné samostatného pohybu, nachádzajúcich sa 

mimo priameho ohrozenia požiarom a nachádzajúcich sa mimo miesta horenia sú 

ohrozené. Vzhľadom k vykonávaniu požiarneho útoku v inej časti budovy, nemusí dôjsť k 

ich včasnej záchrane.  Ideálnym riešením by mohlo byť navýšenie minimálneho početného 

stavu na 1+5, kde už je možný požiarny útok viacerými smermi, z hľadiska záchrany 

a evakuácie osôb a druhá dvojica zasahujúcich príslušníkov HaZZ môže vykonávať 

prieskum bojom, alebo priamo chrániť únikové trasy. Toto početné zloženie družstva sa 

stáva taktickou výhodou aj pri iných mimoriadnych udalostiach v smere efektivity 

a akčnosti. V neposlednom rade je potrebné uvedomiť si výhodu pri deľbe prác 

a odľahčenie fyzickej a psychickej záťaže kladenej na príslušníkov HaZZ z dôvodu 

časového a výkonnostného napätia pri riešení mimoriadnej udalosti. Ale vzhľadom na 

početnosť zásahov (ktorá tvorí len 5 % z celého objemu zásahov pri požiaroch budov 

a objektov), ktorá tvorí nízku rizikovosť, nevzniká potreba navýšenia početného stavu. 



  

26 
 

Pokladám ale za dôležité, vybavenosť ubytovacieho zariadenia technickými prostriedkami, 

ktoré umožňujú včasný požiarny zásah, v rámci možností bezpečnú evakuáciu osôb zo 

zariadenia (evakuačné masky). Školenie ubytovacieho personálu v oblasti evakuácie osôb, 

používania prostriedkov požiarnej ochrany, ktorými budú ubytovacie zariadenia vybavené. 

Dôležitým bodom úpravy preto je, aby sa stále zvyšovali štandardy na 

zabezpečenie akcieschopnosti v spojení s materiálno – technickým zázemím DHZO 

a taktickou prípravou členov DHZO, ktorá bude preverovaná formou taktických 

a preverovacích cvičení v súčinnosti s HaZZ SR.V čoho dôsledku bude stále odbornejšia 

spolupráca s hasičskými jednotkami HaZZ SR a tým zabezpečenie účinnej pomoci pri 

prácach, ktoré sú spojené so zdolávaním mimoriadnych udalostí ubytovacích zariadení. 

Ďalším problémom je informovanosť a spôsob predania včasného opisu 

zariadenia, objektu, budovy, kde sa má zásah vykonávať. Je dôležité, aby si VZ a samotní 

hasiči včas urobili predstavu, kde a v akých podmienkach budú zásah prevádzať. Spočíva 

to v umiestnení zdrojov vody určenej na hasenie, pôdorysne vyznačené vchody do budovy, 

únikové cesty,  možné miesta uloženia tlakových nádob, okolie budovy. Mimoriadne 

potrebným a takticky účinným je centrálny digitálny systém združujúci informácie 

o budovách v hasebnom obvode hasičskej jednotky, prostredníctvom mobilného zariadenia 

v prvovýjazdovom vozidle, ktorý poskytne VZ okamžité a podrobné informácie 

v prehľadnej podobe o objekte formou dokumentácií pre zdolávanie požiaru. 
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