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ANOTÁCIA 

CHMELÍKOVÁ, K.: Optimalizace dojezdových tras záchranných sloţek Ţilinkého kraje. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011, 69s. Diplomová práce 

  

Kľúčové slová: integrovaný záchranný systém, Hasičský a záchranný zbor, Hasičský 

záchranný sbor, dojezdová trasa, doba dojezdu, Ţilinský kraj  

 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou dojazdových trás záchranných zloţiek 

v Ţilinskom kraji. V úvode je popísaná charakteristika Ţilinského kraja a záchranných 

zloţiek. Práca je zameraná na dominantnú záchrannú zloţku - Hasičský a záchranný zbor. 

Nasledujúca kapitola sa zaoberá analýzou dojazdovej situácie v kraji, pričom dáva základ 

kapitolám nasledujúcim. V nich je vytvorená matematická analýza najdôleţitejších časových 

charakteristík zásahu. Analýza vyuţíva zákonitosti náhodných javov teórie pravdepodobnosti. 

Ďalšia časť práce popisuje faktory ovplyvňujúce samotnú dojazdovú trasu. Významnou 

časťou práce je návrh plošného rozmiestnenia jednotiek poţiarnej ochrany v kraji. V závere 

práce sa nachádza odporúčanie postupu optimalizácie dojazdových trás záchranných zloţiek 

v Ţilinskom kraji.  

 

ANOTATION 

CHMELÍKOVÁ, K.: Optimization of Response Routes of Rescue Services of Ţilina Region. 

Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011, 69 s., 

Thesis 

 

Key words: integrated rescue system, fire brigade, response route, time of response, 

Ţilina region 

 

Thesis deals with problems of response routes of rescue services in Ţilina region. 

There is described general characteristic of Ţilina region and rescue services. Thesis is 

specialized on dominative rescue service - fire units. Following chapter contains analysis of 

response situation in region. This chapter is base for another chapter. There are created 

mathematical analysis of the most important time characteristics of intervention. The 

mathematical analysis use stochastic methods. The next chapter is about the main factors of 

response route. Suggestion of area covering of fire units is explaining in following part of 

thesis. In final part of study, there is recommendation of process optimization of response 

route in Ţilina region. 
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1 ZOZNAM SKRATIEK 

ČR   Česká republika 

GIS   geografický informačný systém 

JPO   jednotky poţiarnej ochrany 

HaZZ   Hasičský a záchranný zbor 

HS   hasičská stanica 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   integrovaný záchranný systém 

MU   mimoriadna udalosť 

OHZ   obecný hasičský zbor 

OR   okresné riaditeľstvo 

OR HaZZ  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

PO    poţiarna ochrana 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SR   Slovenská republika 

ZZS   Záchranná zdravotná sluţba 

ŢK   Ţilinský kraj 
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2 ÚVOD 

Poskytovanie neodkladnej pomoci pri ohrození ţivota, zdravia alebo majetku je 

jednou zo základných povinností štátu, ktorá je definovaná v Ústave Slovenskej republiky. 

Neodkladná pomoc je úzko spojená s činnosťou záchranných zloţiek. Dominantnú úlohu 

v tomto procese zastupuje Hasičský a záchranný zbor. Z tohto dôvodu je diplomová práca 

zameraná práve na činnosť jednotiek tejto záchrannej zloţky.  

Vzrastajúce riziko vzniku mimoriadnych udalostí so sebou prináša potrebu neustále 

zlepšovať systém záchranných zloţiek. Doba od ohlásenia mimoriadnej udalosti do príjazdu 

jednotiek záchranných zloţiek na miesto zásahu musí byť čo moţno najkratšia. Je preto 

nanajvýš ţiaduce zaoberať sa problematikou dostupnosti miesta udalosti z pohľadu 

dojazdových trás. Čím je doba dojazdu kratšia, tým je vyššia pravdepodobnosť záchrany 

postihnutých osôb a ohrozených majetkových hodnôt.  

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť návrh postupu optimalizácie dojazdových trás 

záchranných zloţiek v Ţilinskom kraji.  

Práca je rozdelená do niekoľkých celkov. Po úvodnej charakteristike Ţilinského kraja 

a záchranných zloţiek analyzujem súčasný stav dojazdovej situácie v kraji. Vybrané 

charakteristiky dojazdovej situácie sú podrobené matematickej analýze prostredníctvom 

stochastických metód teórie pravdepodobnosti. Kapitola vytvorila predpoklad, ţe vybrané 

časové charakteristiky sa „správajú“ podľa pravidiel Poissonovho a exponenciálneho 

rozdelenia teórie náhodných javov.  

Pre riešenie optimalizácie dojazdových trás je nutné ohodnotenie komplexu 

podmienok objektívne existujúcich v kraji. Ôsma kapitola sa zaoberá faktormi, ktoré 

ovplyvňujú samotnú dojazdovú trasu. Markantný význam na dojazdovú trasu má vzdialenosť 

medzi miestom dislokácie hasičskej stanice a miestom udalosti. Návrh na zmenu tejto 

vzdialenosti vytvára nasledujúca kapitola. Na základe optimálneho rozmiestnenia jednotiek 

poţiarnej ochrany a zhodnotenia obcí v zásahových obvodoch je vytvorená významná časť 

návrhu postupu optimalizácie dojazdových trás v Ţilinskom kraji. Odporúčanie postupu 

optimalizácie dojazdových trás záchranných zloţiek je zhodnotené v záverečnej kapitole 

diplomovej práce.  
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3 REŠERŠ 

V rešerši uvádzam publikácie, ktoré sa týkajú témy diplomovej práce. 

 

BRUŠLINSKIJ, N., N.: Modelování operativní činnosti sluţby poţární ochrany 

Publikácia je zameraná na spojenie systému poţiarnej ochrany a matematických 

analýz. Systém poţiarnej ochrany je skúmaný z pohľadu štatistických metód teórie 

pravdepodobnosti. Na základe princípu náhodných javov je analyzovaná celá škála 

operatívnej činnosti poţiarnej ochrany zvoleného územia v určenom časovom období. [1] 

 

HANUŠKA, P.: Doba dojezdu jednotek Hasičského záchranného sboru ČR na místo 

zásahu ve velkých městech 

Diplomová práca sa zaoberá dobou dojazdu jednotiek poţiarnej ochrany v hlavnom 

meste Českej republiky. Práca analyzuje zásahy jednotiek hasičských staníc na území 

hlavného mesta Českej republiky a navrhuje riešenia na optimalizáciu doby dojazdu hlavne 

z pohľadu vodiča. [2] 

 

HANUŠKA, Z.: Organizace jednotek poţární ochrany 

Publikácia popisuje fungovanie jednotiek poţiarnej ochrany v Českej republike. 

Nosnou časťou publikácie je tvorba systému plošného pokrytia kraja jednotkami poţiarnej 

ochrany. Ďalej je tu uvedené fungovanie a úlohy Hasičského záchranného zboru Českej 

republiky, potreba a povinnosti koordinačného strediska Hasičského záchranného zboru. [3] 

 

JÁNOŠÍKOVÁ, Ľ.: Optimálne umiestnenie staníc záchrannej zdravotnej sluţby z 

hľadiska dopravnej dostupnosti  

V článku je popisovaná metóda pre optimálne umiestnenie staníc záchrannej 

zdravotnej sluţby z hľadiska dostupnosti sluţby pre pacienta. Návrh optimálneho umiestnenia 

je výsledkom riešenia matematického modelu záchrannej zdravotnej sluţby. Kvalita návrhu je 

vyhodnotená pomocou simulácie. Matematický a simulačný model je overené na území 

Slovenskej republiky. [6]  
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KROMER, A., MUSIAL, P., FOLWARCZNY, L.: Mapování rizik 

Kniha stručne popisuje tvorbu pilotného projektu s názvom Mapování rizik, ktorý 

vznikol na základe poţiadavky Európskej únie. Mapovanie rizík vychádza z nástroja 

implementovaného v programových prostriedkoch GIS – sieťovej analýzy.[8]  

 

Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a 

obecných hasičských zborov na území Slovenskej republiky - sídla hasičských staníc a 

hasičských zbrojníc 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky sa venuje plošnému rozmiestneniu jednotiek 

poţiarnej ochrany na celom území republiky. Dokument vypracovalo Ministerstvo vnútra 

a má informatívny charakter. Návrh na zmenu v plošnom rozmiestení síl a prostriedkov 

poţiarnej ochrany vyplýva z potreby poskytnúť pomoc občanovi v tiesni na celom území 

Slovenskej republiky najneskôr do 15 minút od ohlásenia mimoriadnej udalosti. [20] 
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4 CHARAKTERISTIKA ŢILINSKÉHO KRAJA 

Ţilinský kraj (ďalej ŢK)  sa  rozkladá  v  severozápadnej  časti  Slovenska.  Rozlohou 

6 809 km
2 

zaberá 13,9 % rozlohy štátu a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky 

(ďalej SR). Severozápadná hranica je súčasne štátnou hranicou s Českou republikou a na 

severe hraničí s Poľskom. Kraj má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska – 

Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským (viď. Obrázok 1). V kraji je 315 obcí, z toho 

18 so štatútom mesta. Kraj je rozdelený na 11 okresných miest: Čadca, Bytča, Dolný Kubín, 

Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ruţomberok, Turčianske 

Teplice, Tvrdošín a Ţilina. Najmenším okresom s rozlohou 174 km
2
 v rámci kraja je okres 

Kysucké Nové Mesto, ktorý zaberá 2,6 % z celkovej rozlohy kraja. Rozlohou najväčší je 

okres Liptovský Mikuláš, na ktorý pripadá 19,7 % územia kraja [7],[27]. 

 

 

Obrázok 1: Územie Ţilinského kraja [35] 

 

Počtom 697 502 obyvateľov k 31. 12. 2010 patrí ŢK na štvrté miesto v rámci krajov 

SR a jeho podiel na celkovom počte obyvateľov predstavuje 12,9 %. Hustotou osídlenia 102,4 

obyvateľov na 1 km
2 

sa kraj radí na šieste miesto v medzikrajskom porovnaní [33]. 

Graf 1 zobrazuje vývoj počtu obyvateľov v Ţilinskom kraji. Od roku 1997 do roku 

2010 nedošlo v ţiadnom okrese ŢK k výraznému nárastu počtu obyvateľov. K miernemu 

poklesu dochádza v okrese Liptovský Mikuláš a Ruţomberok.  
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Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov v okresoch Ţilinského kraja [27] 

 

Priemerný ročný nárast obyvateľstva v ŢK je 0,10 %. Najhustejšie osídleným okresom 

je v súčasnej dobe Kysucké Nové Mesto s priemerom 196 obyvateľov na 1 km
2
, pred Ţilinou 

194,4 obyvateľov na 1 km
2
. Najmenej obyvateľov na 1 km

2
 42,6 ţije v okrese Turčianske 

Teplice. 

4.1 Vývoj dopravy v Ţilinskom kraji 
Odrazom nového hospodárskeho a spoločenského ţivota je nárast počtu motorových 

vozidiel na cestných komunikáciách a zvýšenie intenzity automobilovej dopravy. Druhý 

najvyšší nárast intenzity dopravy sledovaný od roku 1998 do roku 2010 bol zaznamenaný 

práve v Ţilinskom kraji. Nárast intenzity dopravy v priebehu rokov nie je lineárny ani všade 

rovnaký. Tabuľka 1 zobrazuje medziročné zmeny v náraste intenzity dopravy v ŢK. Z 

tabuľky vidieť, ţe najvyšší nárast bol zaznamenaný v posledných štyroch rokoch. Intenzita 

dopravy sa zvýšila najmä vplyvom zvýšenia tranzitnej dopravy a tzv. cieľovej jazdy (napr.: 

z dôvodu spustenia prevádzky závodu Kia Motors Cooperations v okrese Ţilina).  

 

Tabuľka 1: Priemerné medziročné nárasty intenzity automobilovej dopravy v ŢK 

v období 1998 -2010 [26] 

Obdobie Nárast [%] 

1998-2000 1,40 

2001-2003 3,04 

2004-2006 0,80 

2007-2010 7,60 
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Počet automobilov v Slovenskej republike výrazne narastal do roku 1999. Po tomto 

roku sa tempo nárastu spomalilo. Z dôvodu nedostatku podkladov nie je moţné vykresliť 

vývoj počtu motorových prostriedkov do roku 1999. Vývoj od roku 1999 vykresľuje Graf 2. 

Graf zobrazuje nielen celkový vývoj počtu motorových prostriedkov v Ţilinskom kraji, ale aj 

vývoj počtu najväčšej skupiny vozidiel - osobných automobilov a vozidiel s najvyšším 

nárastom – nákladných vozidiel.  

 

 

Graf 2: Vývoj počtu motorových vozidiel v Ţilinskom kraji [34] 

 

Priemerný prírastok motorových prostriedkov na cestnej sieti v ŢK za jeden rok 

predstavuje 2,38 %. Na území kraja sa nachádzalo v roku 2010 takmer o jednu polovicu viac 

osobných automobilov, dvakrát viac nákladných automobilov a o jednu štvrtinu menej 

autobusov ako v roku 1999.  

 

Počet motorových vozidiel registrovaných na území ŢK sa neustále zvyšuje, obzvlášť 

osobných automobilov. V roku 2009 úroveň vybavenosti obyvateľstva SR osobnými 

automobilmi dosahovala hodnoty 4,42 obyvateľa na 1 automobil. Pre porovnanie stupeň 

automobilizácie v Českej republike dosahuje hodnoty 2,85 a v Maďarsku 4,04 obyvateľa na 1 

automobil. Ţilinský kraj obsadil predposledné miesto vo vybavenosti krajov Slovenskej 

republiky osobnými automobilmi s hodnotou 5,05 obyvateľa na 1 automobil [34].  

Zo stupňa automobilizácie moţno vyčítať aj riziko vzniku kongescií. Je jasné, ţe čím 

viac registrovaných áut v danom kraji, tým je vyššie riziko kongescií na vyťaţených 

kriţovatkách. Nízky stupeň automobilizácie z pohľadu dojazdovej doby na miesto udalosti 

vykazuje pozitívny vplyv. Nedostatok podkladov nedovoľuje uvaţovať o počte autobusov 
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alebo nákladných automobilov, ktoré predstavujú určité riziko z pohľadu prejazdnosti cestnej 

komunikácie.  

4.1.1 Externalita v doprave 

Nárast počtu automobilov v cestnej sieti so sebou prináša aj mnohé javy externality 

v doprave. Medzi tzv. kladnú externalitu patrí rozvoj cestnej siete a výstavba cestných 

komunikácií. Medzi tzv. zápornú externalitu patrí vyšší výskyt dopravných nehôd a kongescií, 

zvýšené hodnoty emisií a hluku alebo vyššie riziko poškodenia príslušnej infraštruktúry 

(napr.: vyjazdené koľaje alebo poškodená vozovka). 

Graf 3 zobrazuje vývoj výstavby jednotlivých druhov cestných komunikácií 

v Ţilinskom kraji v období 1999 - 2010. Vzhľadom k hornatému prostrediu Ţilinského kraja 

výstavba cestných komunikácií je pomalšia a technicky i ekonomicky náročnejšia. Výstavba 

jednotlivých kilometrov ciest je pomalá a zaznamenáva veľmi malý nárast. 

 

 

Graf 3. Vývoj výstavby cestných komunikácií v Ţilinskom kraji [29],[31] 

 

Medzi negatívne externé javy v doprave patrí vyšší výskyt dopravných nehôd. Graf 4 

zobrazuje vývoj počtu dopravných nehôd s usmrtením, ľahkým a ťaţkým zranením v období 

2001-2010. Graf zaznamenáva v roku 2010 pokles počtu dopravných nehôd s ľahkým 

zranením. Je nutné upozorniť na to, ţe účastníci dopravnej nehody majú v súčasnosti zákonnú 

oznamovaciu povinnosť polícii v prípade, ţe pri dopravnej nehode došlo k ujme na zdraví 

alebo ku škode na majetku pribliţne 4 000 EUR
1
. Počet dopravných nehôd v roku 2010 môţe 

byť touto novelizáciou skreslený a skutočné počty dopravných nehôd môţu byť oveľa vyššie.  

                                                 
1
 S účinnosťou od 1.júna 2010 vstúpil do platnosti zákon č.144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon      

č. 8/2009 o cestnej premávke  
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Graf 4: Vývoj počtu dopravných nehôd v ŢK podľa následkov v období 2000-2010 [27] 

 

V Ţilinskom kraji sa so vznikom kongescií typických pre veľké mestá nestretávame. 

Je vhodné nahradiť termín dopravné kongescie pojmom maximálne hodnoty dopravného 

prúdu. Sčítanie dopravy v roku 2010 ukázalo, ţe maximálne hodnoty dopravného prúdu sa 

opakujú v určitých časových intervaloch počas dňa. Zväčša ide o pohyb obyvateľstva za 

pracovnými alebo školskými povinnosťami a späť. Maximálne hodnoty dopravného prúdu sa 

vyskytujú dvakrát za deň (dopoludnie a popoludní). Tabuľka 2 zobrazuje maximálne hodnoty 

dopravného prúdu počas dňa vo vybraných mestách. Z tabuľky vidieť, ţe doby ich výskytu 

nie sú totoţné.  

 

Tabuľka 2:Maximálne hodnoty dopravného prúdu vo vybraných mestách [32] 

Názov mesta Dopoludnie Popoludnie Názov mesta Dopoludnie Popoludnie 

Tvrdošín 9:25 10:25 14:00 15:00 Námestovo 7:15 8:15 13:45 14:45 

Liptovský 

Mikuláš 
8:15 9:15 14:45 15:45 

Dolný 

Kubín 
7:00 8:00 13:45 14:45 

Čadca 6:45 7:45 15:15 16:15 Ţilina 7:00 8:00 13:45 14:45 

Ruţomberok 6:15 7:15 15:15 16:15 Turčianske 

Teplice 
8:00 9:00 14:45 15:45 

Martin 7:15 8:15 15:30 16:30 

 

Externalita v doprave má markantný dopad na prejazdnosť cestných komunikácií 

a dostupnosť zvoleného miesta. Výstavba cestných komunikácií vytvára moţnosti nových a 

alternatívnych dojazdových trás. Zniţovanie počtu dopravných nehôd znamená zníţenie 

rizika neprejazdnosti cestnej komunikácie. Hodnoty maximálnych prúdov dopravy poukazujú 

na zhustenie cestnej premávky v určitých hodinách počas dňa. Tým sa zvyšuje riziko časovo 

dlhšej doby dojazdu na poţadované miesto. Poškodenie cestnej infraštruktúry so sebou 

prináša najmä zníţenie rýchlosti dopravných prostriedkov, čo má za následok časové 

oneskorenie na poţadované miesto. 
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5 ZÁCHRANNÉ ZLOŢKY 

Integrovaný záchranný systém (ďalej IZS) je charakterizovaný ako koordinovaný 

postup jeho zloţiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení 

súvisiacich s poskytovaním neodkladnej pomoci v tiesni [15]. 

V IZS pôsobia záchranné zloţky, ktoré sú rozdelené na základné záchranné zloţky, 

ostatné záchranné zloţky a Útvary Policajného zboru. Tabuľka 3 vymenováva základné 

a ostatné záchranné zloţky IZS. 

 

Tabuľka 3:Základné a ostatné záchranné zloţky IZS [15] 

Základné záchranné zloţky Ostatné záchranné zloţky 

Hasičský a záchranný zbor 

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej 

sluţby 

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej 

ochrany 

Horská záchranná sluţba 

Banská záchranná sluţba 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

Obecné (mestské) hasičské zbory 

Závodné hasičské zbory a útvary 

Jednotky civilnej ochrany 

Obecná polícia 

Útvary Ţelezničnej polície 

Slovenský Červený kríţ 

Iné právnické a fyzické osoby, ktorých 

predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri 

ochrane ţivota, zdravia a majetku 
 

Diplomová práca je sústredená na dominantnú záchrannú zloţku - Hasičský 

a záchranný zbor. Práca rozoberá dojazdovú situáciu a moţnosti optimalizácie dojazdových 

trás hasičských jednotiek v Ţilinskom kraji. Následne môţu byť parametre optimalizácie 

dojazdových trás aplikované aj na iné záchranné zloţky. Napríklad na vozidlá záchrannej 

zdravotnej sluţby.  

5.1 Hasičský a záchranný zbor 
Hasičský a záchranný zbor (ďalej HaZZ) je jednou z najdôleţitejších záchranných 

zloţiek IZS. Bol zriadený zákonom č. 315/2001 Z. z.
2
.  

V Ţilinskom kraji sa nachádza 1 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

a 7 Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré plnia úlohy na úseku 

poţiarnej ochrany pre 11 administratívnych okresov (viď Tabuľka 4).  

 

                                                 
2
 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, v znení zákona č.438/2002 Z. z. 
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Tabuľka 4: Rozdelenie Okresných riaditeľstiev HaZZ ŢK [23] 

Okresné riaditeľstvo (ďalej 

OR) HaZZ 
Okresy 

OR HaZZ v Čadci  Okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto 

OR HaZZ v Dolnom Kubíne Okresy Dolný Kubín a Tvrdošín 

OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši  Okres Liptovský Mikuláš 

OR HaZZ v Martine  Okresy Martin a Turčianske Teplice 

OR HaZZ v Námestove Okres Námestovo 

OR HaZZ v Ruţomberku Okres Ruţomberok 

OR HaZZ v Ţiline  Okresy Ţilina a Bytča 

 

Na území 11 okresov sa v súčasnej dobe nachádza 15 hasičských staníc (ďalej HS) 

Hasičského a záchranného zboru (viď. Tabuľka 5).  

 

Tabuľka 5: Hasičské stanice Ţilinského kraja [18] 

Okres Hasičské stanice v danom okrese 

Čadca HS Čadca a HS Turzovka 

Kysucké Nové Mesto HS Kysucké Nové Mesto 

Dolný Kubín HS Dolný Kubín  

Tvrdošín HS Tvrdošín 

Liptovský Mikuláš HS Liptovský Mikuláš a HS Liptovský Hrádok 

Martin HS Martin 

Turčianske Teplice HS Turčianske Teplice 

Námestovo HS Námestovo 

Ruţomberok HS Ruţomberok 

Ţilina HS Ţilina, HS Rajec a HS  Terchová 

Bytča HS Bytča 

 

Veľkosť, vybavenie ani počet príslušníkov nie je totoţný pre všetky hasičské stanice 

Ţilinského kraja. Hasičské stanice sa zaraďujú do tzv. typov hasičských staníc [21]. 

Typy hasičských staníc na území Ţilinského kraja zobrazuje Tabuľka 6.  

 

Tabuľka 6: Typy hasičských staníc v Ţilinskom kraji [30] 

Typ HS Názov HS Počet príslušníkov 

Typ I Turzovka, Rajec, Terchová, Liptovský Hrádok do 10 

Typ II 

Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, 

Námestovo, Ruţomberok, Turčianske Teplice, 

Tvrdošín 

do 20 

Typ III Čadca, Liptovský Mikuláš do 30 

Typ IV Martin, Ţilina  do 40 
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Pre úplnosť zoznamu uvádzam, ţe na území Ţilinského kraja sa nachádza Záchranná 

brigáda HaZZ v Ţiline. Záchranná brigáda HaZZ v Ţiline patrí do Typu V (počet príslušníkov 

nad 40).  

 

Plošné rozmiestnenie hasičských staníc na území ŢK znázorňuje Obrázok 2. 

 

Obrázok 2: Plošné rozmiestnenie hasičských staníc Ţilinského kraja 

 

Príloha 1 popisuje najdôleţitejšie činnosti vykonávané príslušníkmi Hasičského 

a záchranného zboru v nadväznosti na typ hasičskej stanice. 
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6 DOJAZDOVÁ SITUÁCIA V ŢILINSKOM KRAJI 

Sily a prostriedky zloţiek IZS sú dislokované na príslušných základniach (hasičské 

stanice, výjazdové stanovištia a obvodné oddelenia). Jednotky IZS sú pripravené k výjazdu na 

miesto mimoriadnej udalosti. Pokyn k výjazdu spravidla vydáva dispečing (operačné 

stredisko) na základe tiesňového volania. Sily a prostriedky zloţky IZS dorazia na miesto 

udalosti za určité časové obdobie. Dĺţka tohto časového obdobia závisí na vzdialenosti zo 

základne k miestu udalosti, na rýchlosti pohybu vozidla na cestnej komunikácii a od 

aktuálnych miestnych podmienok. Čím skôr sa jednotka IZS na miesto udalosti dostaví, tým 

je vyššia šanca na záchranu osôb a majetkových hodnôt [8].  

Pre hodnotenie dostupnosti zloţiek IZS je moţné vyuţiť nástroje implementované 

v programových prostriedkoch GIS – tzv. sieťovej analýzy. Týmto nástrojom je moţné 

hodnotiť dostupnosť jednotiek z miesta výjazdu (dislokácie stanice) na miesto udalosti 

(zásahu). Sieťová analýza vychádza pritom z modelového ohodnotenia typov pozemných 

komunikácií priemernými rýchlosťami pohybu vozidiel. Pre pohyb vozidiel poţiarnej ochrany 

je uvaţovaná tzv. modelová rýchlosť. Za modelovú rýchlosť vozidiel poţiarnej ochrany je 

povaţovaná hodnota 45 km/hod. Pre pohyb sanitných a policajných vozidiel sa vyuţíva 

modelová rýchlosť zvýšená o 20%. Pre tieto vozidlá je vhodné kalkulovať s rýchlosťami 

pohybu vozidiel vyššími, pretoţe sú rýchlejšie a obratnejšie neţ hasičská technika. Vo 

výpočtoch je nutné uvaţovať i s časovým oneskorením do výjazdu, o ktorú sa skracuje doba 

jazdy [8]. 

 

Iným nástrojom pre hodnotenie dojazdnosti zloţiek IZS je vyuţitie štatistických metód 

a štatistických záznamov sledovania výjazdov jednotlivých zloţiek IZS. Pre účely diplomovej 

práce boli spracované štatistické údaje o výjazdoch jednotiek poţiarnej ochrany na území 

Ţilinského kraja za rok 2010. Pre nedostatok materiálov je analýza dojazdovej situácie 

záchranných zloţiek zameraná na jednotky Hasičského a záchranného zboru Ţilinského kraja. 

Štatistické podklady poskytlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ţiline.  

Skúmané štatistické dáta vykazujú určitú mieru nepresnosti a chýb. Zo sledovaných 

dát je napríklad moţné vyčítať, ţe jednotka poţiarnej ochrany dorazila na miesto vzdialené 20 

km uţ za jednu minútu. Vyskytujú sa tieţ extrémy opačného charakteru. Všetky takéto 

prípady boli vyhodnotené ako štatistická chyba a boli zo štatistického súboru eliminované, 

aby neskresľovali výslednú štatistiku. Z tohto dôvodu boli vyradené všetky výjazdy, ktorých 

priemerná rýchlosť predstavovala hodnotu pod 10 km/hod alebo nad 100 km/hod.  
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Ďalšími eliminovanými záznamami boli výjazdy s chýbajúcimi údajmi alebo záznamy 

na prvý pohľad nezmyselné. Zväčša išlo o chýbajúce hodnoty dôb príjazdu na miesto udalosti. 

Tieto výjazdy nebolo moţné pouţiť pre vyhodnotenie doby jazdy na miesto udalosti alebo na 

výpočet priemernej rýchlosti jednotky.  

Určitú mieru nepresnosti spôsobuje zápis hodnôt do štatistického súboru. Ide hlavne 

o skreslenie výjazdov blízko staníc a výjazdov, kde doba zaneprázdnenia predstavuje krátky 

časový úsek. Vzdialenosť miesta udalosti od poţiarneho útvaru sa zapisuje na celé kilometre, 

časové údaje s presnosťou na celé minúty. Výjazdy s dobou jazdy pár minút alebo výjazdy 

v blízkosti stanice sú zaťaţené chybou a výpočet priemernej rýchlosti je skreslený.  

6.1 Výskyt udalostí 
V roku 2010 sa na území Ţilinského kraja vyskytlo takmer 4 000 prípadov 

vyţadujúcich výjazd jednotiek HaZZ. Najčastejšou mimoriadnou udalosťou, pri ktorej 

zasahovali jednotky poţiarnej ochrany bol technický zásah. Najčastejším technickým 

zásahom bola dopravná nehoda, za ním nasledovala technická pomoc a povodňové práce. 

Druhou najpočetnejšou skupinou mimoriadnych udalostí je poţiar. Pokiaľ opomenieme poţiar 

kontajnerov na odpadky a vypaľovanie trávy, najväčší podiel poţiarov bol zaznamenaný na 

dopravných prostriedkoch cestnej dopravy, rodinných domoch a rodinných fondoch.  

Najčastejšími mimoriadnymi udalosťami v roku 2010 boli: technický zásah (55%), 

poţiar (34%) a ekologický zásah (4%). Ich výskyt v jednotlivých okresoch ŢK zobrazuje Graf 

5. Okres Ţilina je charakteristický najvyšším výskytom mimoriadnych udalostí vôbec. 

Najniţší výskyt technických zásahov má okres Bytča. Okres Turčianske Teplice sa vyznačuje 

najniţším výskytom poţiarov. Okres Kysucké Nové Mesto spoločne s okresom Bytča má 

najmenší počet ekologických zásahov.  

 

 

Graf 5: Výskyt poţiarov, technických a ekologických zásahov v  okresoch ŢK 
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Graf 6 zobrazuje početnosť výjazdov z pohľadu dennej doby, v ktorej bol výjazd 

jednotky PO uskutočnený. Najviac výjazdov sa vyskytovalo medzi druhou a tretou hodinou 

poobede. V popredí vidieť aj výjazdy jednotiek medzi ôsmou a deviatou hodinou ráno. Tieto 

intervaly sú časovými obdobiami tzv. dopravnej špičky v mestách. Pri plánovaní dojazdovej 

trasy a doby dojazdu je nutné s tým počítať a brať do úvahy moţné časové straty vplyvom 

výskytu vysokého počtu dopravných prostriedkov na cestných komunikáciách. 

 

 

Graf 6:Výskyt výjazdov jednotiek poţiarnej ochrany v priebehu dňa.  

 

Výskyt udalostí v priebehu roka zaznamenáva maximálne hodnoty v apríli. Naopak 

najmenší výskyt udalostí bol zaznamenaný vo februári.  

6.2 Doba dojazdu na miesto udalosti 
Jedným z hlavných ukazovateľov dojazdovej situácie v kraji je doba dojazdu na 

miesto udalosti. Doba dojazdu je doba od vyhlásenia poplachu po príjazd jednotky na miesto 

udalosti. Dobu dojazdu je moţné rozdeliť na dve hlavné zloţky: na dobu výjazdu jednotky 

poţiarnej ochrany zo stanice (miesta jej dislokácie) a dobu jazdy. Doba výjazdu je časový 

úsek od vyhlásenia poplachu do odjazdu hasičskej jednotky z miesta jej dislokácie. Doba 

jazdy je časový interval od doby výjazdu jednotky PO aţ po príjazd na miesto udalosti. 

Pri vyhlásení poplachu vychádzajú zo stanice (miesta jej dislokácie): 

 do jednej minúty hasičské jednotky zloţené z príslušníkov HaZZ a 

zamestnancov Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy,  

 do piatich minút hasičské jednotky zloţené z členov závodného hasičského 

zboru,  

 do desiatich minút hasičské jednotky zloţené z členov obecného (mestského) 

hasičského zboru a hasičské jednotky zloţené z príslušníkov záchranných 

brigád [25]. 
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Nasledujúci text popisuje doby dojazdu jednotiek poţiarnej ochrany v Ţilinskom kraji. 

Dojazdová situácia jednotiek kaţdej hasičskej stanice je zhodnotená na základe doby jazdy 

k miestu mimoriadnej udalosti. Doba výjazdu je u všetkých sledovaných hasičských jednotiek 

jedna minúta od vyhlásenia poplachu.  

Rozdelenie výjazdov podľa doby jazdy k miestu udalosti zobrazuje Graf 7. Doby 

jazdy sú rozdelené na štyri časové intervaly (do 5, 10, 15 minút a nad 15 minút). Vo väčšine 

prípadov platí, ţe jednotky PO sa dostavia na miesto udalosti do 15 minút. Časovo náročné 

doby jazdy sa vyskytujú zriedkavo. Najviac výjazdov s dobou jazdy nad 15 minút bol 

zaznamenaný u HS Turzovka a HS Liptovský Hrádok.  

 

 

Graf 7: Percentuálne rozdelenie výjazdov podľa doby jazdy k miestu udalosti 

 

Z dôvodu členitého územia Ţilinského kraja je čas dojazdu jednotiek PO do 

niektorých odľahlých oblastí neúmerne dlhý. Graf 8 zobrazuje výjazdy s dobou jazdy viac ako 

15 minút. Je nutné upozorniť, ţe doby jazdy sú počítané zo všetkých výjazdov hasičských 

jednotiek. Zahrnujú napríklad aj pomoc iným jednotkám v okrese či mimo neho. Z grafu 

vyplýva, ţe jednotky HS Rajec uskutočňujú výjazdy do 25 minút a jednotky HS Ruţomberok 

do 35 minút. Hasičské stanice Rajec, Ruţomberok a Tvrdošín neuskutočnili v roku 2010 ani 

jeden výjazd s dobou jazdy viac ako 40 minút. Ostatné hasičské stanice áno. Patrí sem najmä 

HS Kysucké Nové Mesto a HS Čadca, ktoré majú najväčší podiel výjazdov s dobou jazdy nad 

40 minút.  
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Graf 8:Rozdelenie výjazdov s dobou jazdy viac ako 15 minút 

 

Z analýzy doby dojazdu jednotiek hasičských staníc bolo dokázané, ţe vzhľadom na 

členité a hornaté územie Ţilinského kraja je doba dojazdu do mnohých odľahlých obcí 

neúmerne dlhá. Patrí sem hlavne región Horných Kysúc a Liptova.  

Najväčší podiel výjazdov s dobou jazdy nad 15 minút má HS Turzovka. Takmer jedna 

tretina výjazdov HS Čadca predstavuje dobu jazdy minimálne 15 minút. Okres Čadca, do 

ktorého spadá HS Turzovka a HS Čadca, je veľmi rozľahlý a má veľké mnoţstvo odľahlých 

obcí. Do mnohých oblastí okresu sa jednotky hasičských staníc dostávajú v priemere aţ po 25 

minútach doby jazdy.  

Obdobný problém s neúmerne dlhými dobami dojazdu postihuje aj najväčší okres ŢK 

Liptovský Mikuláš. Takmer 40 % všetkých výjazdov stanice Liptovský Hrádok znamená 

dobu jazdu minimálne 15 minút. To znamená, ţe jednotky okresu Liptovský Mikuláš nie sú 

schopné zabezpečiť včasný dojazd na miesto udalosti.  

Dojazdové trasy do týchto oblastí sú komplikované a neúmerne dlhé. Optimalizácia 

dojazdových trás v týchto oblastiach je veľmi potrebná a ţiaduca. Doba dojazdu jednotky na 

miesto udalosti po 40 minútach predstavuje veľmi malé šance na záchranu postihnutých osôb 

a zachovanie ohrozených majetkových hodnôt.  

6.2.1 Vybrané parametre závislé na dobe dojazdu  

Pri vzniku mimoriadnej udalosti – poţiaru sa okrem iného zaznamenáva aj plocha 

poţiaru, priame škody a výška uchránených hodnôt. V prípade ţivelných pohrôm alebo iných 
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mimoriadnych udalostí sa škody a uchránené hodnoty v štatistike činnosti jednotiek PO 

nevyčísľujú. Neexistuje spoľahlivá metodika ich ohodnotenia pre celú škálu týchto udalostí.  

Z výsledkov štatistík je moţné pomocou sledovaných veličín získať čiastočný obraz 

o efektívnosti poskytovanej pomoci. Na mimoriadnych udalostiach označovaných ako poţiar 

sú znázornené niektoré parametre závislé na dobe dojazdu jednotiek PO. 

 

Závislosť priemernej priamej škody na dobe dojazdu znázorňuje Graf 9. Graf 

nevykazuje graf priamej závislosti - čím vyššia doba dojazdu, tým vyššia škoda. Ukazuje sa, 

ţe prosté odvodenie veľkosti škody závislej na dobe dojazdu nie je najvhodnejším riešením. 

Veľkosť škody nezávisí iba od príjazdu jednotky PO na miesto zásahu. Závisí tieţ od veľkosti 

poţiarneho úseku, charakteru a vybavenosti objektu a iných subjektívnych faktorov. 

Subjektívne faktory sa najviac prejavujú pri výrobných budovách. 

 

 

Graf 9: Priemerná škoda na poţiar 

 

Závislosť uchránených hodnôt na dobe dojazdu znázorňuje Graf 10. Určiť závislosť 

uchránených materiálnych hodnôt na dobe dojazdu jednotiek PO je veľmi problematické. Je 

logické, ţe čím skorší dojazd jednotky PO na miesto udalosti, tým je vyššia pravdepodobnosť 

uchránenia materiálnych hodnôt. Výška uchránených hodnôt závisí aj na mnohých 

subjektívnych faktoroch.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0-5 6-10 11-15 nad 15

budovy občianskej
vybavenosti

budovy pre
bývanie

výrobné budovy

p
ri

em
er

n
á 

šk
o

d
a 

n
a 

p
o

ži
ar

 (
EU

R
) 

doba dojazdu (min) 

Priemerná škoda na poţiar 



   19 

 

 

Graf 10: Priemerné uchránené hodnoty na poţiar 

 

Z Grafu 9 a Grafu 10 vidieť, ţe budovy pre bývanie vykazujú rastúcu tendenciu výšky 

škody a klesajúcu tendenciu výšky uchránených hodnôt v závislosti na dobe dojazdu. 

Najvyššie uchránené hodnoty sú do piatich minút doby dojazdu. Odborné publikácie [3],[5],  

[12] a [28] potvrdzujú, ţe značné hodnoty moţno uchrániť do 15 minút doby dojazdu na 

miesto poţiaru. Po tomto čase sa výška uchránených hodnôt prudko zniţuje. Z tohto dôvodu 

je snaha optimalizovať dojazdové trasy tak, aby čas dojazdu k miestu zásahu neprekračoval 

dobu 15 minút.  

Poslednou sledovanou veličinou závislou na dobe dojazdu je plocha poţiaru. Doba 

príjazdu jednotky PO k miestu udalosti má priamu závislosť na voľný rozvoj poţiaru a teda 

i na plochu poţiaru. Z Grafu 11 vidieť narastajúcu plochu poţiaru v závislosti na čase 

dojazdu. Plocha poţiaru po 15 minútach voľného rozvoja prudko narastá a pravdepodobnosť 

záchrany osôb a materiálnych hodnôt sa prudko zniţuje.  

 

 

Graf 11: Priemerná plocha na poţiar 
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6.3 Vzdialenosť miesta udalosti od dislokácie stanice 
Vzdialenosť miesta udalosti od hasičskej stanice je spolu s dobou dojazdu základnou 

veličinou popisujúcou dojazdovú situáciu v kraji.  

Vzdialenosť, ktorú musí jednotka poţiarnej ochrany prejsť od miesta svojej dislokácie 

k miestu vzniknutej mimoriadnej udalosti popisuje Graf 12. Graf je rozdelený do piatich 

skupín vzdialeností (0-5 km, 6-10 km,11-15 km, 16-20 km a nad 20 km) pre kaţdú hasičskú 

stanicu ŢK. Z grafu vidieť, ţe prevaţná väčšina výjazdov sa uskutočňuje do 5 km od miesta 

dislokácie. Naopak výjazdy nad 20 km sa uskutočňujú zriedkavo.  

 

 

Graf 12. Rozdelenie prejdených vzdialeností k miestu udalosti – relatívne hodnoty 

 

Priemerné vzdialenosti miesta zásahu od miesta dislokácie stanice zobrazuje Graf 13. 

Graf zobrazuje najpočetnejšiu hodnotu (modus) a strednú hodnotu (medián) štatistického 

súboru. Najčastejšie vyskytujúcou sa vzdialenosťou k miestu udalosti sú 3 km. Strednou 

hodnotou všetkých výjazdov je vzdialenosť 5 km. Najdlhšiu priemernú vzdialenosť k miestu 

udalosti má HS Turčianske Teplice. Naopak najmenšiu priemernú vzdialenosť má HS 

Kysucké Nové Mesto.  
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Graf 13:Priemerné vzdialenosti k miestu udalosti od mesta dislokácie jednotiek PO  

 

Z grafov vyplýva, ţe najčastejšie sú jednotky hasičských staníc ŢK vysielané do 

vzdialenosti 5 km od miesta dislokácie. Vzdialenosti väčšie ako 20 km sa vyskytujú 

zriedkavo. Spravidla ide o pomoc iným jednotkám pri zásahu alebo potrebu špeciálnej 

techniky, ktorá na mieste udalosti nie je dostupná.  

Vyšší výskyt výjazdov do vzdialeností viac ako 20 km moţno vidieť u hasičských 

staniciach Liptovský Hrádok, Čadca a Turzovka. Problémom okresov Liptovský Mikuláš 

a Čadca, pod ktoré hasičské stanice patria, je ich veľkosť, členitosť a veľké percento 

rázovitých a osamotených obcí. Optimalizácia dojazdových trás v týchto prípadoch znamená 

potrebu skrátenia vzdialenosti medzi miestom udalosti a dislokáciou stanice.  

6.4 Priemerná rýchlosť jazdy k miestu udalosti 
Dostupné štatistické dáta nezaznamenávajú priemernú rýchlosť jazdy k miestu zásahu.  

Priemerná rýchlosť jazdy jednotiek PO bola vypočítaná pomocou Metodiky výpočtu síl 

a prostriedkov jednotiek poţiarnej ochrany [22]. 

 

Metodiky uvádza výpočet času dojazdu jednotky PO k miestu udalosti takto:  
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Uplatnením rovníc (1) a (2) boli vypočítané priemerné rýchlosti jednotiek PO. 

Priemerné rýchlosti jazdy k miestu udalosti zobrazuje Graf 14. Priemernou rýchlosťou 

všetkých hasičských jednotiek ŢK je 49 km/hod. Najvyššiu priemernú rýchlosť majú jednotky 

HS Turčianske Teplice (60 km/hod). Naopak najniţšiu majú jednotky HS Kysucké Nové 

Mesto (36 km/hod).  

 

 

Graf 14: Priemerná rýchlosť jazdy k miestu udalosti 

 

Rýchlosť 45 km/hod je hodnota tzv. modelovej rýchlosti slúţiacej pre výpočet 

priemernej rýchlosti jednotiek PO na miesto zásahu. Zdá sa, ţe táto hodnota je zvolená dobre, 

ale je nutné mať na pamäti, ţe ide o priemerné rýchlosti a rozptyl štatistických dát (disperzia) 

je veľmi rozsiahly. 

 

Percentuálne rozdelenie priemerných rýchlostí jednotiek vybraných hasičských staníc 

zobrazuje Graf 15. Graf vyvracia predstavy o spanilých jazdách hasičskej techniky. Najvyššia 

početnosť výjazdov je s priemernou rýchlosťou od 40 do 60 km/hod. HS Námestovo má 

výrazný podiel výjazdov s priemernou rýchlosťou 60 km/hod. HS Kysucké Nové Mesto 

vykazuje najvyšší podiel výjazdov s priemernou rýchlosťou 20 km/hod. S výnimkou HS 

Námestovo, nie je moţné vysloviť záver o dominante niektorej z priemerných rýchlostí. 
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Graf 15: Rozloţenie priemerných rýchlosti jazdy k miestu udalosti 

 

Priemerná rýchlosť jednotky PO môţe byť ovplyvnená dennou dobou, v ktorej bol 

výjazd uskutočnený. Graf 16 rozdeľuje priemerné rýchlosti jednotiek HS Ruţomberok podľa 

dennej doby, v ktorej bol výjazd uskutočnený. Grafy ostatných hasičských staníc sa 

nachádzajú v Prílohe 3. Za dennú dobu bol povaţovaný čas od 8:00 do 18:59, za tzv. nočný 

čas bol povaţovaný čas od 19:00 do 7:59. V nočných hodinách je menšia viditeľnosť na 

cestách, naopak cez dennú dobu je vyššia koncentrácia motorových vozidiel na cestných 

komunikáciách. Graf ukazuje, ţe denná doba nemá výrazný vplyv na priemernú rýchlosť 

jazdy k miestu udalosti. Najväčšia početnosť priemernej rýchlosti v závislosti od dennej doby 

zostáva nezmenená u všetkých jednotiek hasičských staníc ŢK.  

 

 

Graf 16: Rozloţenie priemerných rýchlostí jednotiek HS Ruţomberok počas dňa 
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Z grafov priemerných rýchlostí vyplýva, ţe najväčšie problémy s prekonaním 

dojazdovej trasy a vzdialenosti k miestu udalosti majú jednotky HS Kysucké Nové Mesto. Ich 

celková priemerná rýchlosť je 36 km/hod. Priemerná rýchlosť, ktorá sa v štatistickom súbore 

vyskytovala najčastejšie má hodnotu 20 km/hod. Riešenie optimalizácie dojazdových trás 

jednotiek HS Kysucké Nové Mesto znamená hlavne modernizáciu a obnovu hasičskej 

techniky alebo dobudovanie a zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry v zásahovom obvode 

HS Kysucké Nové Mesto.  
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7 ANALÝZA VYBRANÝCH CHARAKTERISTÍK 

DOJAZDOVEJ SITUÁCIE 

Pre zlepšenie dojazdovej situácie v kraji a zvýšenie efektívnosti činnosti poţiarnej 

ochrany je nevyhnutá analýza, skúmanie a modelovanie podmienok, v ktorých sa činnosti 

jednotiek poţiarnej ochrany beţne vyskytujú.   

7.1 Tok hlásení k výjazdom 
Početnosť výjazdov jednotiek PO úzko súvisí s tzv. tokom hlásení k výjazdom 

dochádzajúcich na hasičské stanice.  

Pre potreby tejto kapitoly pojmom tok hlásení výjazdov (tok výjazdov) rozumieme 

také hlásenie, na základe ktorého musí byť vyslaná jedna alebo viac jednotiek PO. Je to 

postupnosť hlásení k výjazdu k mimoriadnym situáciám, tak ako dochádzajú postupne 

v určitých, vopred neznámych a náhodných časových intervaloch [1]. 

Tok hlásení výjazdov je náhodný. Nie je moţné predpovedať presne (ani pribliţne), 

kedy dôjde k nasledujúcemu hláseniu a ani okamihy (časové intervaly), kedy dôjdu všetky za 

ním nasledujúce hlásenia. Inými slovami, proces hlásenia výjazdov ľubovoľnej hasičskej 

stanice prebieha nerovnomerne a má pravdepodobnostný charakter.  

 

Tok hlásení k výjazdom bol skúmaný pri kaţdej hasičskej stanici Ţilinského kraja 

v časovom intervale 365 dní (1 rok - rok 2010). Okamihy toku hlásení k výjazdu je moţné 

zobraziť ako body na časovej ose od 0 po t (viď. Obrázok 3). 

 

 

Obrázok 3: Grafické zobrazenie toku hlásenia k výjazdom [1] 

 

Počet hlásení dochádzajúcich za jednotku času (napr.: 24 hodín) je diskrétnou 

náhodnou veličinou ξ závislou na dĺţke intervalu času t. Analýza procesu hlásení výjazdov 

dochádzajúcich na jednotlivé hasičské stanice ukázala:  

1. Hlásenia dochádzajú spravidla jednotlivo. Prakticky sa nevyskytujú hlásenia 

dvoch a viacerých súčasných prípadov (skúmanie rozdelenia toku hlásení je pre 

kaţdú hasičskú stanicu počítané zvlášť). O takýchto tokoch sa hovorí, ţe majú 

ordinárnu vlastnosť (tok je obyčajný). 
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Matematicky môţeme túto vlastnosť zapísať ako: P>1(Δt)=0(Δt) 

(pravdepodobnosť, ţe za čas t dôjde k viacej neţ jednému hláseniu). Táto 

pravdepodobnosť je nekonečne malá veličina vo vzťahu k Δt. V dostatočne 

malých hodnotách Δt je pravdepodobnosť dvoch a viacerých hlásení P>1(Δt) 

natoľko malá, ţe ju môţeme zanedbať [1]. 

2. Hlásenia dochádzajú nezávisle jedno na druhom. Takýto výskyt sa nazýva 

nezávislé javy. Vlastnosť toku hlásení sa nazýva bez následného pôsobenia. 

Znamená to, ţe počet hlásení v danom časovom intervale nezávisí na tom, 

koľko hlásení došlo v predchádzajúcich časových intervaloch [1].  

3. Pravdepodobnostné charakteristiky procesu hlásenia v mnohých prípadoch 

pomerne málo závisia na čase. Pravdepodobnosť hlásení v intervale (t0, t0+τ) sa 

rovná k hlásení, ktoré majoritne závisia na hodnotách k a τ, ale pomerne málo 

závisia na hodnote t0. O takýchto tokoch môţeme povedať, ţe sú blízke 

stacionárnym tokom, pri ktorých všetky pravdepodobnostné charakteristiky 

nie sú závislé na čase [1]. 

 

Tok hlásení k výjazdom má vlastnosť ordinárnu, stacionárnu a bez následného 

pôsobenia. Takéto toky náhodných javov sa v teórii pravdepodobnosti nazývajú obyčajnými. 

Proces výskytu hlásení k výjazdom je moţné matematicky definovať. Definovať obyčajný tok 

matematicky znamená nájsť rozdelenie pravdepodobnosti výskytu počtu náhodných javov 

v časovom intervale t (v tomto prípade tok hlásení k výjazdom). 

7.1.1 Matematické definovanie toku hlásení k výjazdom 

Nasledujúci text odvodzuje tok hlásení k výjazdom pomocou matematických vzťahov 

teórie pravdepodobnosti.  

 

Pre ľubovoľný interval času t platí vzťah:  

  ( )    ( )    ( )         ( )      ,  -                                                                                      ( )  

Vzťah (3) platí aj pre interval času Δt, ktorý sa nachádza v blízkosti t (viď. Obrázok 4): 

  (  )     ( )    (  )         (  )      ,  -                                                                           ( ) 
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Obrázok 4: Vzťah p0(Δt) + p1(Δt) + p2(Δt)+ … pk(Δt)= 1 pre interval času Δt [1] 

 

V dôsledku ordinárnej vlastnosti toku hlásení sú veličiny p2(Δt), p3(Δt) nekonečne malé 

vzhľadom k Δt a je moţné ich zanedbať. Vzťah (4) je moţné nahradiť pribliţnou rovnicou: 

  (  )     (  )                   (  )        (  )  , -                                                             ( ) 

  (  )     (  )     (  )    , -                                                                                                         ( ) 

   λ: koeficient proporcionality – stredný počet hlásení k výjazdu za jednotku času
3
  

 

Pri malých hodnotách Δt môţeme povedať, ţe p1(Δt) ≈ λ(Δt). S prihliadnutím k vzťahu (5) a 

(6) získame vzťah: 

   (  )        (  )                                                                                                                        ( ) 

 

Pravdepodobnosť, ţe za interval času t+Δt nedôjde ani k jednému hláseniu k výjazdu, môţe 

nastať iba v prípade vzniku dvoch nasledujúcich náhodných javov: na hasičskú stanicu 

nedôjde v intervale t ani jedno hlásenie k výjazdu a ani jedno hlásenie sa nevyskytne 

v intervale Δt. Tieto javy sú nezávislé [1]. 

Pri uplatnení vety o násobení pravdepodobností a vyuţití vzťahu (7) dostaneme vzťah: 

  (    )     ( )

  
     ( ) , -                                                                                                   ( ) 

Ak v rovnici (8) prejdeme k limite pri     , dostaneme presnú rovnicu, ktorá je obyčajnou 

diferenciálnou rovnicou prvého stupňa s oddeľujúcimi premennými.  

   ( )

  
     (  )   , -                                                                                                                       ( ) 

Oddelením premenných a integrovaním oboch častí rovnice nájdeme obecné riešenie vzťahu 

(9) v tvare: 

     ( )                                                                                                                                             (  ) 

Po dosadení prirodzených počiatočných podmienok p0(0) =1 (tzn.: v počiatočnom okamihu 

času t=0 na hasičskú stanicu určite nedôjde ani k jednému hláseniu) do vzťahu (11) nájdeme 

konštantu C (C= ln 1) a nakoniec získame vzťah:  

                                                 
3
 Hustota (intenzita) Poissonovského toku náhodných javov 
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  ( )                                                                                                                                            (  ) 

Pri vyuţití vlastností toku hlásení a viet o sčítaní a odčítaní pravdepodobností dostaneme 

nekonečný systém obyčajných lineárnych diferenciálnych rovníc prvého stupňa 

s konštantnými koeficientmi: 

   ( )

  
  ,  ( )      ( )-                (        )   , -                                                       (  )  

Diferenciálne rovnice (9) – (12) sú matematickým modelom procesu dochádzania hlásení 

k výjazdu na hasičskú stanicu. Pokiaľ riešime tieto rovnice pri počiatočných podmienkach 

  ( )        ( )   , nájdeme obecný vzťah pri všetkých k = 1,2,3,4... : 

  ( )  
   

  
         , -                                                                                                                       (  ) 

 

Matematické vyjadrenie vyslovuje vetu o počtu hlásení k výjazdom v ľubovoľnom 

časovom okamihu. Toto rozdelenie je dobre známe z teórie pravdepodobnosti ako Poissonovo 

rozdelenie. Tok hlásení k výjazdu dochádzajúcich na hasičskú stanicu je tokom 

Poissonovským [1]. 

Pre Poissonovo rozdelenie teórie pravdepodobnosti platí, ţe matematická nádej M(ξ) 

(v niektorých literatúrach označovaná E(ξ)) a disperzia D(ξ) náhodnej veličiny ξ sa rovnajú: 

 ( )     ( )       ,  -                                                                                                                 (  ) 

7.1.2 Tok hlásení k výjazdom v Ţilinskom kraji 

Analýza toku hlásení k výjazdom v Ţilinskom kraji vychádza z dostupných štatistík 

Hasičského a záchranného zboru Ţilinského kraja za rok 2010. Hlásenia k výjazdom boli 

rozdelené a spracované podľa jednotlivých hasičských staníc v Ţilinskom kraji.  

Pre overenie hypotézy Poissonovského charakteru toku výjazdov boli zostavené 

empirické (reálne) rozdelenia počtu hlásení za jednotku času – 24 hodín v časovom intervale 

365 dní. Taktieţ boli vypočítané teoretické (Poissonovské) rozdelenia za rovnakú časovú 

jednotku v rovnakom časovom intervale pomocou vzťahu (13). Porovnaním oboch rozdelení 

bolo zhodnotené priblíţenie získaného empirického rozdelenia k predpokladanému 

teoretickému. 

Pre kaţdú hasičskú stanicu boli vypočítané hodnoty matematickej nádeje a disperzie 

podľa vzťahu (14). Pokiaľ sú tieto hodnoty zhodné alebo veľmi blízke, je to nepriamy dôkaz 

o tom, ţe empirické rozdelenie sa podriaďuje Poissonovmu zákonu teórie pravdepodobnosti.  

Potvrdenie hypotézy a dôkaz zhody empirického a teoretického rozdelenia toku 

výjazdov je ilustrovaný na HS Typu I - Liptovský Hrádok (viď. Graf 17) a HS Typu IV- 
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Ţilina (viď. Graf 18). Grafické zobrazenia toku výjazdov ostatných hasičských staníc ŢK sa 

nachádzajú v Prílohe 4.  

Hustota toku výjazdov HS Liptovský Hrádok prestavovala hodnotu 0,38 výjazdu za 24 

hodín. Vypočítané hodnoty matematickej nádeje a disperzie (0,388 a 0,402) predstavujú 

veľmi blízke hodnoty. Reálny tok výjazdov HS Liptovský Hrádok sa podriaďuje zákonu 

Poissonovmu, čo dokazuje aj zhoda rozdelení na Grafe 17.  

 

 

Graf 17: Empirické a teoretické rozdelenie toku výjazdov HS Liptovský Hrádok 

 

Hustota toku výjazdov HS Ţilina je 2,05 výjazdu za 1 deň. Zhodu hodnôt 

matematickej nádeje a disperzie povaţujem za nepriamy dôkaz potvrdenia navrhovanej 

hypotézy. Na Grafe 18 vidieť uspokojivú zhodu empirického a teoretického rozdelenia toku 

výjazdov. Tok výjazdov HS Ţilina sa podriaďuje Poissonovmu rozdeleniu teórie 

pravdepodobnosti.  

 

 

Graf 18: Empirické a teoretické rozdelenie toku výjazdov HS Ţilina 
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Skúmanie toku hlásení k výjazdom dochádzajúcich na jednotlivé hasičské stanice ŢK 

ukázali Poissonovský charakter. Bola potvrdená hypotéza o „správaní sa“ reálnych tokov 

hlásení ako o tokoch podriadených Poissonovmu zákonu teórie pravdepodobnosti.  

Analýza rozdelenia jednotlivých tokov ukázala, ţe hasičské stanice Typu I („malé 

stanice“ – Turzovka, Rajec, Terchová a Liptovský Hrádok) vykazujú takmer úplnú zhodu. 

Naopak hasičské stanice Typu IV („veľké stanice“ – Martin a Ţilina) vykazujú menšiu 

nepresnosť medzi empirickým a teoretickým rozdelením.  

U všetkých hasičských staníc ŢK bola zhodnotená uspokojivá zhoda empirického 

a teoretického rozdelenia. Uplatnenie kritéria zhodnosti hodnôt matematickej nádeje 

a disperzie a porovnanie grafických zobrazení umoţňuje vysloviť záver, ţe reálny tok 

výjazdov všetkých hasičských staníc ŢK má Poissonovský charakter. Získané výsledky je 

vhodné vyuţívať pre uľahčenie analytických modelov operatívnej činnosti jednotiek PO. 

7.2 Časové charakteristiky zásahu 
Najdôleţitejšími časovými charakteristikami zásahu jednotky poţiarnej ochrany sú: 

 Čas jazdy (dojazdový čas): doba jazdy jednotky PO k miestu hlásenému poţiaru, 

havárií alebo inej mimoriadnej udalosti. 

 Čas zaneprázdnenia poţiarnej jednotky: čas od okamihu výjazdu JPO z HS 

k hlásenému prípadu do doby opätovného uvedenia do pohotovostného stavu po 

návrate na stanicu, tzn.: do okamihu opätovnej akcieschopnosti.  

 

Uvedené časové charakteristiky sú zobrazené na časovej ose (viď Obrázok 5). 

 

 

Obrázok 5: Časové charakteristiky zásahu  

Kde:  

                                                                                                                                          (  )  

                                                                                                                                       (  )  

                                                                                                                                      (  )  
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Legenda:  tJ:  čas jazdy  tZAN: čas zaneprázdnenia 

tV: čas výjazdu  tUh: čas ukončenie hasenia 

tD: čas dojazdu  tBČ:  čas bojovej činnosti 

tOA: čas opätovnej akcieschopnosti 

 

Všetky uvedené časové charakteristiky procesu zásahu jednotiek PO sú spojitými 

náhodnými veličinami a môţu byť definované odpovedajúcimi funkciami rozdelenia, 

matematickou nádejou a disperziou. V kaţdom prípade sa môţe ktorýkoľvek časový interval 

rovnať nule. Napríklad časový interval hasenia poţiaru je rovný nule, v prípade výjazdu 

jednotky k mimoriadnej udalosti, kde nedošlo k poţiaru. V prípade planého hlásenia sú všetky 

časové charakteristiky rovné nule, okrem času jazdy k miestu udalosti a návratu na stanicu. 

Kaţdú z uvedených časových charakteristík je moţné matematicky definovať. 

7.2.1 Matematické definovanie časových charakteristík zásahu 

Zvolená časová charakteristika (napríklad: doba hasenia poţiaru, čas zaneprázdnenia 

alebo čas jazdy) je spojitou náhodnou veličinou, ktorú je moţné matematicky definovať.  

Zvolená časová charakteristika môţe nadobudnúť ľubovoľnú hodnotu od 0 do ∞, tzn.: 

moţné hodnoty zaplnia celú kladnú polosou [1].  

Distribučná funkcia F(t) = P {tzvolená ≤ t}, tzn.: pravdepodobnosť, ţe zvolená časová 

charakteristika (napr.: doba hasenia poţiaru) bude menšia neţ fixovaná hodnota t. Pri t ≤ 0, 

distribučná funkcia nadobúda hodnotu 0 (F(t) = 0). Naopak F(∞) = 1, pretoţe zvolená časová 

charakteristika bude ukončená za konečný interval času (napr.: u doby jazdy sa hasičská 

jednotka dostaví na miesto udalosti za určitý časový interval) [1]. 

Ak počítame s tým, ţe F(t) je neklesajúca funkcia, pribliţný graf distribučnej funkcie 

F(t) je vidieť na Obrázku 6. 

 

 

Obrázok 6: Graf distribučnej funkcie F(t) [10] 
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Analyticky je moţné túto funkciu  zapísať takto :  

 ( )   {
                                                                                                                                          

                              , -                                                                              (  )   
 

parameter μ sa rovná obrátenej veličine strednej hodnoty náhodnej veličiny  

 

V mnohých prípadoch je vhodnejšie pouţiť funkciu Φ(t). Pričom Φ(t)  = 1 – F(t) = P{th>t}[1]. 

Graf funkcie Φ(t) zobrazuje Obrázok 7. Jej analytický výraz má mať tvar:  

 ( )   {
                                                                                                                                     

                                       , -                                                                         (  )   
 

 

Obrázok 7: Graf funkcie Φ(t) [9] 

 

Rozdelenie dané funkciami (18) a (19) sa nazýva rozdelenie exponenciálneho zákona. Graf 

funkcie f(t) zobrazuje Obrázok 8. Hustota f(t) rozdelenia exponenciálneho zákona sa 

analyticky zapisuje takto:  

 ( )   {
                                                                                                                                         

                         , -                                                                                             (  )   
 

      

Obrázok 8: Graf hustoty f(t) exponenciálneho zákona [10] 

 

Pokiaľ vyuţijeme vzťahy (18) – (20), môţeme určiť pravdepodobnosť toho, ţe doba určenej 

časovej charakteristiky bude v intervale (t1,t2): 

 *          +    (  )    (  )   ∫  ( )  
  

  

                (  )   (  )    , -              (  ) 
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Exponenciálnym rozdelením je vhodné definovať také situácie, ktoré sú v čase spojité 

(podmienka spojitej náhodnej veličiny) a zároveň, ktorých hustota rozdelenia určenej časovej 

charakteristiky relatívne rýchlo klesá pri narastajúcom čase (viď. Obrázok 7). 

Spojitá náhodná veličina sa podriaďuje exponenciálnemu zákonu rozdelenia, pokiaľ je 

hodnota matematickej nádeje ( ( )) rovná smerodajnej odchýlke ( ( )): 

 ( )   ( ) ,  -                                                                                                                            (  ) 

7.2.2 Doba jazdy jednotiek poţiarnej ochrany v Ţilinskom kraji  

Doba jazdy je časový interval od doby výjazdu jednotky PO z hasičskej stanice aţ po 

príjazd k miestu hlásenej mimoriadnej udalosti (viď. vzťah (15)). Doby jazdy jednotiek 

hasičských staníc vychádzajú z dostupných štatistík Hasičského a záchranného zboru 

Ţilinského kraja za rok 2010.  

Doba jazdy je matematicky definovaná ako spojitá náhodná veličina, kde bola 

vyslovená hypotéza o exponenciálnom rozdelení (viď. vzťah (20) – (21)). Tento predpoklad 

bol overený samostatne u všetkých hasičských staníc ŢK. Podmienkou exponenciálneho 

rozdelenia spojitej náhodnej veličiny je, ţe matematická nádej a smerodajná odchýlka sa 

rovnajú (viď. vzťah (22)).  

Príkladom rozdelenia doby jazdy jednotiek poţiarnej ochrany je HS Rajec a HS 

Turzovka. Rozdelenie doby jazdy ostatných hasičských staníc sa nachádza v Prílohe 5.  

Na začiatku analýzy boli spočítané hodnoty matematickej nádeje a smerodajnej 

odchýlky. Výsledné hodnoty ukázali úplnú zhodu. Následne boli vykreslené časové 

rozdelenia doby jazdy k zásahu v časových intervaloch 30 minút. Týmto krokom bolo 

potvrdené ţe dlhé, časovo náročné doby dojazdu sú výnimočné a vyskytnú sa zriedkavo. To 

však pre potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy exponenciálneho rozdelenia doby jazdy 

nestačilo. Bola nutná časovo podrobnejšia analýza dôb jazdy jednotiek poţiarnej ochrany. Za 

podrobnejší časový interval bola stanovená hodnota 5 minút. Na Grafe 19 a Grafe 20 vidieť 

grafické zobrazenia empirického (reálneho) a teoretického (exponenciálneho) rozdelenia doby 

jazdy po 5 minútových časových intervaloch u jednotiek HS Rajec a HS Turzovka.  

Na Grafe 19 vidieť blízkosť empirického a teoretického rozdelenia doby jazdy. 

Najvyššia početnosť výjazdov je do 5 minút doby jazdy k miestu udalosti. Počet výjazdov 

s narastajúcou dobou jazdy na miesto udalosti klesá. To znamená, ţe čím je doba jazdy dlhšia, 

tým je počet („mnoţstvo“) týchto výjazdov menší. Podmienka exponenciálneho rozdelenia je 

dodrţaná. Rozdelenie doby jazdy HS Rajec sa riadi zákonom exponenciálneho rozdelenia 

teórie pravdepodobnosti.  



   34 

 

 

Graf 19: Empirické a teoretické rozdelenie doby jazdy HS Rajec 

 

U Grafu 20 nie je moţné potvrdiť, ţe empirické rozdelenie sa podriaďuje 

exponenciálnemu zákonu rozdelenia. Na grafe vidieť, ţe hustota časovej charakteristiky vo 

všetkých prípadoch neklesá s narastajúcim časom. Najvyššia početnosť výjazdov je s dobou 

jazdy v rozmedzí 5 aţ 10 minút. Veľké „mnoţstvo“ výjazdov má dobu jazdy v rozmedzí 15 

aţ 20 minút. Všetky tieto ukazovatele poukazujú na nesplnenie podmienok exponenciálneho 

rozdelenia. Rozdelenie doby jazdy HS Turzovka nie je podriadené exponenciálnemu zákonu.  

 

 

Graf 20: Empirické a teoretické rozdelenie doby jazdy HS Turzovka 

 

Doba jazdy je dôleţitou charakteristikou efektívnosti operatívnej činnosti poţiarnej 

ochrany a je jedným z hlavným ukazovateľov dojazdovej situácie v kraji.  

Analýza doby jazdy jednotlivých hasičských staníc ŢK ukázala, ţe dlhé doby dojazdu 

sú výnimočné a veľmi zriedkavé. Na základe matematického definovania časovej 

charakteristiky bol vyslovený predpoklad o exponenciálnom rozdelení doby jazdy jednotiek 

hasičských staníc.  
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Pri kaţdej hasičskej stanici boli spočítané hodnoty matematickej nádeje a smerodajnej 

odchýlky. Výsledky ukázali úplnú zhodu. Následne boli vykreslené a porovnané tabuľkové a 

grafické zobrazenia empirického (reálneho) a teoretického (exponenciálneho) rozdelenia doby 

jazdy. S ohľadom na získané výsledky je moţné vysloviť záver, ţe hustota doby jazdy sa 

podriaďuje rozdeleniu exponenciálneho zákona len v niektorých prípadoch! Exponenciálne 

rozdelenie doby jazdy jednotiek poţiarnej ochrany bolo dokázané v týchto hasičských 

staniciach: Rajec, Ţilina, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Martin, Bytča, 

Kysucké Nové Mesto, Ruţomberok a Turčianske Teplice. Rozdelenie doby jazdy jednotiek 

hasičských staníc Turzovka, Terchová, Čadca, Dolný Kubín a Námestovo nespĺňajú 

podmienky exponenciálneho zákona.  

Výsledky tejto kapitoly nie je moţné generalizovať ani zovšeobecňovať. Na jednej 

strane bolo matematicky dokázané, ţe rozdelenie doby jazdy k miestu udalosti sa v niektorých 

prípadoch podriaďuje exponenciálnemu zákonu. Na druhej strane správna dislokácia HS by 

mala zaručovať rýchly dojazd na miesto udalosti a dlhé výjazdy by mali byť zriedkavé a 

výnimočné. Inými slovami, správna dislokácia HS a optimálne rozmiestnenie jednotiek 

poţiarnej ochrany v kraji zaručuje, ţe hustota doby jazdy rýchlo klesá pri narastajúcom čase. 

Dôkazom exponenciálneho rozdelenia doby jazdy jednotiek PO bola potvrdená vhodná 

dislokácia jednotlivých staníc v kraji.  

Pri niektorých hasičských staniciach nebolo dokázané exponenciálne rozdelenie. 

Odpoveďou na otázku prečo je to tak, musí byť predmetom ďalšieho skúmania a analýz. 

Môţe ísť o nevhodnú dislokáciu stanice, časté výjazdy do malo osídlených a veľmi 

vzdialených obcí, veľký počet okrajových a rázovitých obcí v zásahovom obvode, neúmerne 

veľký zásahový obvod atď.  

7.2.3 Čas zaneprázdnenia jednotiek poţiarnej ochrany v Ţilinskom kraji  

Čas zaneprázdnenia jednotky poţiarnej ochrany je čas od okamihu výjazdu jednotky 

zo stanice k hlásenej udalosti aţ do doby opätovného uvedenia do pohotovostného stavu po 

návrate na poţiarnu stanicu, tj. do okamihu opätovnej akcieschopnosti (viď. vzťah (16)). 

Takéto chápanie pojmu príslušný štatistický súbor nedovoľoval. Termínom zaneprázdnenie 

jednotky PO pre potreby tejto kapitoly sa chápe čas od okamihu výjazdu jednotky k hlásenej 

udalosti aţ po opätovný návrat na stanicu.  

Čas zaneprázdnenia jednotky poţiarnej ochrany je matematicky definovaný ako 

spojitá náhodná veličina, pri ktorej bol vyslovený predpoklad podriadenia reálnych tokov  

exponenciálnemu rozdeleniu teórie pravdepodobnosti. Rozdelenie času zaneprázdnenia 
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jednotiek poţiarnej ochrany vychádzalo z  dostupných štatistík Hasičského a záchranného 

zboru Ţilinského kraja za rok 2010. 

Podmienkou exponenciálneho rozdelenia je zhoda matematickej nádeje a smerodajnej 

odchýlky. Vo všetkých počítaných prípadoch je smerodajná odchýlka veľmi blízkou 

hodnotou matematickej nadeje času zaneprázdnenia. Je teda ţiaduce overenie, či sa čas 

zaneprázdnenia jednotiek PO podriaďuje alebo nepodriaďuje exponenciálnemu zákonu.  

Skúmanie času zaneprázdnenia jednotiek PO ukázalo prekvapujúce výsledky. Pokiaľ 

čas zaneprázdnenia rozdelíme do časových intervalov, kde jeden časový interval = 60 minút, 

potom hustota rozdelenia časovej charakteristiky relatívne rýchlo klesá pri narastajúcom čase. 

Avšak, pokiaľ časové intervaly skrátime (jeden časový interval = 30 minút), empirické 

rozdelenie prestáva vykazovať znaky exponenciálneho rozdelenia. Takýto priebeh sa potvrdil  

u všetkých hasičských staníc Ţilinského kraja.  

Graf 21 vykresľuje reálny čas zaneprázdnenia všetkých jednotiek hasičských staníc 

ŢK. Z reálneho rozdelenia časov zaneprázdnenia jednotiek vyplýva, ţe s ohľadom na čas 

jazdy k miestu udalosti a opätovnému návratu na stanicu sa vyskytuje pomerne málo krátkych 

výjazdov (do 30 minút). Výjazdy s dobou zaneprázdnenia od 30 do 60 minút vykazujú 

najvyššiu početnosť u všetkých hasičských staníc ŢK. Následne počet zásahov s narastajúcim 

časom zaneprázdnenia jednotky prudko klesá.  

 

 

Graf 21: Početnosť hustoty rozdelenia času zaneprázdnenia hasičských jednotiek 

Ţilinského kraja  

 

Vzhľadom na získané výsledky nie je moţné vysloviť záver, ţe čas zaneprázdnenia 

jednotiek ktorejkoľvek hasičskej stanice v Ţilinskom kraji sa podriaďuje exponenciálnemu 

zákonu spojitej náhodnej veličiny teórie pravdepodobnosti. 
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7.2.4 Záver časových charakteristík zásahu  

Táto kapitola sa zaoberala vybranými časovými charakteristikami zásahu. Pomocou 

matematického definovania exponenciálneho rozdelenia spojitej náhodnej veličiny bol 

sledovaný priebeh vybraných veličín.  

Analýza rozdelenia času jazdy k miestu udalosti ukázala, ţe pri niektorých hasičských 

staniciach sa charakter času jazdy podriaďuje exponenciálnemu zákonu, pri niektorých nie. 

Nesplnenie podmienok exponenciálneho rozdelenia sa prejavilo majoritnou početnosťou 

výjazdov s dobou dojazdu od 5 do 10 minút. Pri niektorých staniciach sa prejavilo vysoké 

percento dlhých dojazdových časov (napr.: nad 20 minút). Pri úvahe o vhodnej dislokácii HS 

je zrejmé, ţe prvá jednotka sa musí dostaviť na miesto udalosti veľmi rýchlo a dlhé dojazdové 

časy musia byť veľmi zriedkavé. Nesplnenie podmienok exponenciálneho rozdelenia sa 

prejavilo hlavne u hasičských staníc, ktorých zásahový obvod pokrývajú mnohé odľahlé aţ 

rázovité obce a oblasti (napr.: HS Čadca alebo HS Turzovka). 

Rozdelenie času zaneprázdnenia jednotiek poţiarnej ochrany ukázalo tieto výsledky. 

Najväčšie mnoţstvo výjazdov zamestnalo jednotku na viac ako 30 minút a menej ako 60 

minút. U času zaneprázdnenia jednotiek PO bol vyslovený záver, ţe daná časová 

charakteristika sa v ţiadnej hasičskej stanici ŢK nepodriaďuje exponenciálnemu rozdeleniu. 

Vo všeobecnosti platí, ţe 75 % všetkých výjazdov trvalo menej ako 1,5 hodiny a takmer 2 % 

všetkých zásahov zaneprázdnilo jednotku na viac ako 5 hodín.  

Čas bojovej činnosti sa skúmal v súvislosti s celkovým tokom hlásení prípadov 

dochádzajúcich na jednotlivé hasičské stanice za rok 2010. Pretoţe prevaţná väčšina 

výjazdov súvisí s planými hláseniami, technickou pomocou alebo malými poţiarmi, ktorých 

likvidácia zaberie veľmi málo času, rozdelenie doby hasenia poţiaru sa podriaďuje 

exponenciálnemu rozdeleniu. Pre účely diplomovej práce však nie nutné vykreslenie tejto 

časovej charakteristiky.  
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8 FAKTORY DOJAZDOVEJ SITUÁCIE 

Zlepšenie dojazdovej situácie v kraji alebo udrţanie aktuálnych dôb dojazdu nie je 

ľahká úloha. Nie je jednoduché priamo ovplyvňovať faktory dojazdovej situácie. Niektoré 

príčiny tohto problému sú neznáme, niektoré sú, a v dlhodobom výhľade zostanú, nemenné 

z ekonomického, politického alebo iného dôvodu.  

Pokiaľ samotný výjazd k zásahu označíme ako systém, môţeme identifikovať tri 

základné subsystémy (viď. Obrázok 9): subsystém vodič, vozidlo a prostredie (okolie).  

 

 

Obrázok 9: Systém = vodič, prostredie, vozidlo [2] 

 

Samotnú dojazdovú trasu a čas dojazdu ovplyvňuje posádka automobilu a schopnosti 

vodiča, typ vozidla a jeho parametre a v neposlednom rade prostredie, čiţe terén a okolie, 

ktoré sa vyskytuje na ceste k miestu udalosti. Obrázok 10 znázorňuje parametre, ktoré 

ovplyvňujú dostupnosť miesta udalosti.  

 

 

Obrázok 10: Faktory dostupnosti miesta udalosti 
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S ohľadom na poţiadavky diplomovej práce nie je ţiaduce rozoberať faktor Vozidlo 

a jeho parametre. Poţiadavky na prejazdnosť danej komunikácie sú rôzne s ohľadom na 

voľbu vozidla záchrannej zloţky. 

Parameter Vodič a jeho schopnosti je ovplyvnený najmä psychologickými aspektmi, 

aspektmi pravidelných školení, kondičných a overovacích cvičení. Pravidlá cestnej premávky 

umoţňujú vodičom záchranných zloţiek nedodrţiavať niektoré ustanovenia, ale nezbavujú 

ich povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť. Vodič si napríklad nemôţe prednosť v jazde 

vynucovať [30].  

Záchranné zloţky fungujú na území, v ktorom vznikajú mimoriadne situácie. Práve 

ony sú vytvorené za účelom likvidácie týchto situácií. Na voľbu optimálnej trasy k miestu 

udalosti má podstatný vplyv parameter Územie a vlastnosti terénu. 

 

K problematike ovplyvňujúcich faktorov je moţné pristupovať aj z pohľadu tzv. 

operatívnej situácie na danom území. Operatívnu situáciu je moţné chápať ako súhrn 

parametrov a faktorov existujúcich v danom území, ktoré bránia, ale i prispievajú k vzniku 

mimoriadnych situácií. Systém operatívnej situácie sa skladá z dvoch hlavných podsystémov: 

podsystém Záchranná zloţka a podsystém Prostredie (viď. Obrázok 11) [1]. 

 

 

Obrázok 11:Systém operatívnej situácie  

 

Podsystémy Záchranná zloţka a Prostredie (okolie) na seba neustále vzájomne 

pôsobia. To sa odzrkadľuje v počte hlásených prípadov v území, čase dojazdu jednotiek 

záchranných zloţiek na miesto udalosti, dobe trvania zásahu atď. Pre zmenu činiteľov 

vyplývajúcich zo vzájomného pôsobenia podsystémov operatívnej situácie (napr.: dojazdovej 

trasy) je nutná analýza podsystému Prostredie.  

8.1 Parametre prostredia  
V zásade neexistuje mnoho moţností ako ovplyvniť prostredie samotnej jazdy 

k miestu udalosti. Z hľadiska analýzy je vhodné určiť prehľad faktorov prostredia, ktoré danú 

dojazdovú situáciu ovplyvňujú. Obrázok 12 rozoberá podmienky prostredia z hľadiska 

dostupnosti daného územia.  

Záchranná 
zložka  

Prostredie 
(okolie) 
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Obrázok 12: Postupnosť analýzy dostupnosti miesta udalosti 

 

Doba dojazdu a voľba trasy je kladne aj záporne ovplyvnená faktormi prostredia. 

Jedná sa o faktory dynamické (meniace sa) a statické (stále). Je jasné, ţe jednotlivé faktory 

rôzne ovplyvňujú dojazdové časy a zvolené dojazdové trasy. Napríklad vzdialenosť stanice od 

miesta udalosti má veľký vplyv na dojazdový čas, naopak medzi niektorými druhmi cestných 

komunikácií v závislosti na dobe dojazdu nemusí byť veľký rozdiel. Tabuľka 7 popisuje 

najdôleţitejšie dynamické a statické faktory prostredia.  

 

Tabuľka 7: Dynamické a statické faktory prostredia 

Dynamické faktory Statické faktory 

Dopravná situácia v čase výjazdu jednotky  Druh cestnej komunikácie  

Ročné obdobie (leto, zima) Vzdialenosť miesta udalosti od 

miesta dislokácie hasičskej stanice Denná doba (napr.: tvorba dopravných 

kongescií, uzávierky na cestách) 

Poveternostná situácia 
 

Dostupnosť miesta udalosti závisí na dopravno-prevádzkových a stavebno-

technických parametroch. Stavebno-technické parametre sú prevaţne parametre nemenné, 

statické. Naopak dopravno-prevádzkové parametre sú parametre, ktoré sa menia v priebehu 

dňa (napr.: vyťaţenosť cestných komunikácií v priebehu dňa), alebo iného časového obdobia 

(napr.: zjazdnosť cestnej komunikácie počas zimného obdobia). Tabuľka 8 zobrazuje 

významné príklady oboch spomínaných parametrov.  
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DOSTUPNOSŤ 
POSTIHNUTÉHO 

ÚZEMIA 

•trasa vedie cez lesný terén, obytnú 
zónu, zastavané územia, otvorenú 
krajinu, priemyslené zóny atď. 

DOPRAVNÁ 
DOSTUPNOSŤ K MU 

•mosty, elektrické 
vedenia, tunely, šírka 
komunikácie, prudké 
stúpanie alebo klesanie 

DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ Z 
OKOLITÝCH HASIČSKÝCH 

STANÍC 
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Tabuľka 8: Stavebno-technické a dopravno-prevádzkové parametre prostredia 

Dopravno-prevádzkové parametre Stavebno-technické parametre 

Aktuálna dopravná situácia Existujúca cestná sieť 

Prejazdnosť cestnej komunikácie z 

hľadiska dopravných kongescií alebo 

uzáver na cestných komunikáciách 

Parametre cestnej komunikácie 

(napr.: šírka komunikácie, nosnosť 

mostov, svetlá výška podjazdov) 

Pravidlá zimnej údrţby cestnej 

komunikácie 

Druh cestnej komunikácie 

Vyťaţenosť cestnej komunikácie  

Maximálna moţná rýchlosť na cestnej 

komunikácií (práce na cestách, poškodenie 

cestnej infraštruktúry) 

 

 

Jednotlivé faktory je moţné zhrnúť do tzv. Všeobecných podmienok. Všeobecné 

podmienky sú vopred dané a nie je moţné ich akýmkoľvek rozhodnutím zmeniť. Naopak, 

predstavujú určitú neistotu, ktorá vstupuje do procesu rozhodovania o daných dojazdových 

parametroch. Systém Všeobecné podmienky je moţné rozdeliť na tri podsytémy: podsystém 

Geografické podmienky, Časový faktor a Meteorologické podmienky [13]. 

8.1.1 Geografické podmienky 

Pri analýze dostupnosti miesta udalosti je vhodné uvaţovať o geografických 

podmienkach samotného miesta udalosti a o geografických podmienkach dostupnosti 

a vhodnosti trasy k miestu udalosti. 

Geografické podmienky samotného miesta udalosti ovplyvňujú vznik, priebeh 

i samotné dôsledky vzniknutej mimoriadnej udalosti. Napríklad pri analýze nebezpečenstva 

vzniku mimoriadnej udalosti a posudzovaní kategorizácie územia je nutné prihliadať na 

veľkosť a zastavanosť územia, prírodné podmienky, dopravné uzly, stav pozemnej 

komunikácie, ohrozenie obce povodňami atď. [16][19]. 

Geografické podmienky dostupnosti a vhodnosti trasy k miestu udalosti významne 

ovplyvňujú voľbu dojazdovej trasy s ohľadom na:  

 Pevnosť a únosnosť ľubovoľného terénu: Väčšina lesných ciest patrí do kategórie 

nespevnených účelových komunikácií. Niektoré mosty a priepuste nemusia splňovať 

podmienky poţadovanej únosnosti. 

 Parametre mostných objektov (mosty/ priepuste): Ide hlavne o nosnosť a šírku 

daného mostného objektu. V prípade nadjazdov a podjazdov je dôleţitým 

parametrom okrem únosnosti a šírky tieţ svetlá výška podjazdu. Najčastejšie to sú 

práve ţelezničné mosty nad cestnými komunikáciami, ktoré výrazným spôsobom 
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ovplyvňujú plánovanie trasy. Problémy s poľadovicou môţu spôsobovať mosty nad 

riekami alebo vodnými nádrţami. 

  Náročné stúpanie a klesanie terénu: Najčastejším problémom náročného 

a prudkého stúpania sú horské priechody.  

 Priepustnosť terénu: So zvyšujúcou hustotou zastavanosti okolia sa zvyšuje hustota 

dopravných prostriedkov a koncentrácie ľudí. Výrazne sa zvyšuje náročnosť 

priechodnosti terénu. 

 Parametre a stav cestných komunikácií: Jednotlivé druhy cestných komunikácií 

určujú šírku danej komunikácie, maximálnu povolenú rýchlosť a ďalšie parametre, 

ktoré ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky a priechodnosť danej komunikácie. 

Nevyhovujúce smerové alebo sklonové pomery zniţujú kvalitu cestnej komunikácie.  

 Parametre tunelov. 

 Ţelezničné prejazdy So závorami. 

 Nebezpečné kriţovatky, kritické nehodové úseky a lokality, úseky častých 

dopravných nehôd. 

 Narušené cesty a nestabilné svahy, riziko zosuvov pôdy, skál a lavín. 

8.1.2 Časový faktor (faktor vnímania času) 

Čas, teda časový faktor, je moţné vnímať dvomi odlišnými spôsobmi: 

1. Vnímanie časových charakteristík zásahu: Jednotlivé časové charakteristiky 

majú rôznu dobu trvania. V niektorých prípadoch je hodnota zvolenej časovej 

charakteristiky nulová. Napríklad hasenie poţiaru v prípade mimoriadnej 

udalosti, kde nevznikol poţiar.  

2. Časové obdobie, v ktorom mimoriadna udalosť vznikla a v ktorom je riešená 

(viď. Obrázok 13) [13]. 
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Obrázok 13:Časový faktor  

 

Časový faktor, teda vnímanie času, znamená dennú a ročnú dobu a jej vplyvy na 

dojazdovú situáciu. Na strane druhej sú to doby trvania jednotlivých operácií, napr.: doba 

výjazdu, doba jazdy k miestu zásahu, doba bojovej činnosti atď. [13]. 

8.1.3 Meteorologické podmienky 

Meteorologické podmienky majú veľký význam pre priebeh mimoriadnej udalosti. 

Jedná sa hlavne o poveternostné podmienky, ktoré môţu nepriaznivo ovplyvňovať veľkosť 

a smer šírenia mimoriadnej udalosti (ide hlavne o poţiar alebo únik nebezpečnej látky).  

Z hľadiska dostupnosti miesta udalosti má veľký význam aktuálna meteorologická 

situácia. Vplyvom nepriaznivých meteorologických podmienok môţe dôjsť k oneskoreniu 

dojazdu na poţadované miesto. Ide napríklad o zimné obdobie, ktoré je sprevádzané 

snehovými závejmi, poľadovicou alebo silným vetrom spôsobujúcim snehové jazyky. Ďalšími 

neţiaducimi meteorologickými podmienkami je napríklad silný dáţď alebo krupobitie.  

Aktuálnym meteorologickým podmienkam je nutné prispôsobiť vedenie vozidla. 

Nepriaznivé meteorologické podmienky môţu mať za následok predĺţenie doby dojazdu na 

miesto udalosti. 

ČASOVÝ FAKTOR 

ROČNÉ OBDOBIE 

•ZIMNÉ OBDOBIE: poľadovica, 
snehová pokrývka, neudržiavané 
komunikácie  

•LETNÉ OBDOBIE: vysoká 
koncentrácia áut na konci 
pracovného týždňa, migrácia 
obyvateľov, ombedzenia na cestách 
z dôvodu konania pretekov, 
festivalov atď. 

DENNÁ DOBA 

•DEŇ: vyššia hustota 
dopravných prostriedkov  na 
cestách 

•NOC: horšia viditeľnosť 

 SITUÁCIA V ČASE 
VÝJAZDU JEDNOTKY PO 

• hustota automobilov na 
cestných komunikáciách 

•vyťaženosť doprav. ciest a  
doprav. uzlov 
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9 PLOŠNÉ ROZMIESTNENIE JEDNOTIEK 

POŢIARNEJ OCHRANY  

V súčasnej dobe sa na území 11 okresov Ţilinského kraja nachádza 15 hasičských 

staníc. Vyhláška Ministerstva vnútra [18] určuje zásahové obvody jednotiek poţiarnej 

ochrany. Prevaţne platí, ţe zásahovým obvodom hasičskej stanice sú všetky obce daného 

okresu. Pokiaľ je v jednom okrese viacej hasičských staníc, sú obce okresu adekvátne 

rozdelené. Pokyn [24] vymedzuje zásahové obvody hasičských staníc v Ţilinskom kraji.  

Na území Slovenskej republiky nie je spracovaná metodika plošného rozmiestnenia 

jednotiek poţiarnej ochrany. V roku 2008 prijala Vláda Slovenskej republiky uznesenie 

č.4130
4
. Tento koncepčný materiál sa venuje plošnému rozmiestneniu jednotiek poţiarnej 

ochrany na území Slovenskej republiky. Dokument vypracovalo Ministerstvo vnútra a má 

informatívny charakter. Návrh na zmenu v plošnom rozmiestnení síl a prostriedkov poţiarnej 

ochrany vyplýva z potreby poskytnúť pomoc občanovi v tiesni na celom území Slovenskej 

republiky najneskôr do 15 minút.  

Vyhláška Ministerstva vnitra Českej republiky [17] obsahuje metodiku „Plošné 

rozmístění jednotek poţární ochrany na území kraje“.   

9.1 Slovenský model plošného rozmiestnenia jednotiek poţiarnej 

ochrany  
Cieľom Uznesenia vlády Slovenskej republiky [20] je optimálne rozloţiť sily 

a prostriedky Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov na území 

Slovenskej republiky. Uskutočnením a realizáciou zámeru dôjde k zlepšeniu pokrytia územia 

hasičskými jednotkami. Týmto krokom sa výrazne zlepšia podmienky zabezpečenia pomoci 

občanom v tiesni.  

Koncepčný materiál silno poukazuje na potrebu poskytnutia pomoci občanovi v núdzi 

na celom území SR najneskôr do 15 minút od vyhlásenia poplachu jednotke PO. Taktieţ 

vyjadruje potrebu zaradenia obecných (mestských) hasičských zborov do plošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov. Pomoc jednotiek obecných (mestských) hasičských zborov 

je v odľahlejších oblastiach nevyhnutná.  

Obecné (mestské) hasičské zbory sú v súčasnej dobe zriaďované v obciach s počtom 

obyvateľov nad 500. Obecné (mestské) hasičské zbory sú zriadené obcou, zabezpečujú výjazd 

                                                 
4
 Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov na 

území Slovenskej republiky - sídla hasičských staníc a hasičských zbrojní 
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do desiatich minút od vyhlásenia poplachu a plnia úlohy súvisiace so zdolávaním poţiarov 

v obci [14]. 

Dokument uvaţuje o dvoch typoch obecných hasičských zborov. Prvý typ obecného 

hasičského zboru bude vykonávať základné zásahové úkony. Napríklad na obmedzenie 

šírenia poţiaru alebo záchranu osôb do príjazdu príslušníkov HaZZ. Druhý typ obecného 

hasičského zboru bude moţné vyuţiť na vykonávanie podporných činností v celkovom 

komplexe zásahovej činnosti v spolupráci s príslušníkmi HaZZ [20]. 

Vo vzťahu k obecným hasičským zborom boli z úrovne okresných riaditeľstiev HaZZ 

vykonané analýzy rizikovosti príslušných území z hľadiska časov dojazdu profesionálnych 

hasičských jednotiek. Obecné hasičské zbory boli taktieţ podrobené analýze ich činnosti. 

Ďalšími hodnotiacimi kritériami bol výskyt bytových domov a stavieb na ubytovanie v obci, 

výskyt objektov zdravotníckej, sociálnej, kultúrnej alebo školskej infraštruktúry, prítomnosť 

rozvinutej podnikovej, výrobnej alebo obchodnej činnosti, vrátane poľnohospodárskej výroby 

a vyššia koncentrácia historických pamiatok. V neposlednom rade bol vykonaný prieskum 

týkajúci sa záujmu obcí o začlenenie ich obecných hasičských zborov do pripravovaného 

materiálu a ich záujmu svoje hasičské zbrojnice zrekonštruovať a zmodernizovať. Aţ po 

zlepšení podmienok na hasičských zbrojniciach vybraných obecných hasičských zborov bude 

moţné zaradiť ich do plošného rozmiestenia jednotiek poţiarnej ochrany [20].  

Zaradením vybraných obecných hasičských zborov do systému celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek sa zlepší pomoc občanom v núdzi na 

celom území Slovenskej republiky. Tieto špeciálne vybavené a  vycvičené jednotky obecných 

hasičských zborov by pomohli pokryť tzv. hluché miesta s vysokým časom dojazdu 

profesionálnych jednotiek [20]. 

9.2 Český model plošného rozmiestnenia jednotiek poţiarnej 

ochrany  
Princíp plošného pokrytia jednotkami PO v ČR spočíva v tom, ţe vnútorná 

organizácia a vybavenie jednotiek PO musí byť zvolená tak, aby územie obce bolo 

zabezpečené poţadovaným mnoţstvom síl a prostriedkov na splnenie poţadovanej doby 

dojazdu. Poţadovaná doba dojazdu do obce závisí na stanovenom stupni nebezpečenstva 

obce. (viď. Tabuľka 9) [4]. 
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Tabuľka 9: Základná tabuľka plošného pokrytia jednotiek PO v ČR [4] 

Stupeň 

nebezpečenstva 

Kategória 

nebezpečenstva 
Počet jednotiek PO a doba dojazdu na miesto zásah 

I 
A 2 JPO do 7 minút,   ďalšia 1 JPO do 10 minút 

B 1 JPO do 7 minút,   ďalšie 2 JPO do 10 minút 

II 
A 2 JPO do 10 minút, ďalšia 1 JPO do 15 minút 

B 1 JPO do 10 minút, ďalšie  2 JPO do 15 minút 

III 
A 2 JPO do 15 minút, ďalšia  1 JPO do 20 minút 

B 1 JPO do 15 minút, ďalšie  2 JPO do 20 minút 

IV A 1 JPO do 20 minút, ďalšie  2 JPO do 25 minút 

Legenda:  2JPO – sily a prostriedky dvoch jednotiek poţiarnej ochrany 

1PO – sily a prostriedky jednej jednotky poţiarnej ochrany  
 

Hlavným cieľom systému plošného rozmiestnenia jednotiek PO je vytvoriť systém, 

v ktorom je občanovi garantovaná pomoc v tiesni na celom území republiky v stanovenom 

časovom úseku a zníţenie veľkosti škôd spôsobené poţiarmi a mimoriadnymi udalosťami.  

Procesom ohodnotenia stupňa a kategórie nebezpečenstva podlieha kaţdé katastrálne 

územie obce. Na rozdiel od iných analýz, nie je ţiadne z katastrálnych území vopred 

eliminované. Na ţiadnom mieste nie je moţné dopredu vylúčiť vznik poţiaru alebo inej 

mimoriadnej udalosti.  

9.2.1 Kritéria pre ohodnotenie nebezpečenstva katastrálneho územia obce 

Stupeň a kategória nebezpečenstva katastrálneho územia obce je stanovená podľa 

vybraných kritérií. Výsledný stupeň nebezpečenstva obce určuje hodnota celkového kritéria 

KC.. Táto hodnota je daná súčtom hodnôt jednotlivých kritérií:  

 

                 , -                                                                                                             (  )  

Legenda:  

Ko  kritérium počtu obyvateľov 

Kui  kritérium charakteru územia 

Kz kritérium zásahov 

 

Kritérium počtu obyvateľov (KO): hodnota kritéria vyplýva z počtu trvalo ţijúcich 

obyvateľov v  posudzovanej obci (viď. Tabuľka 10).  
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Tabuľka 10: Stanovenie kritéria počtu obyvateľov [4] 

Počet obyvateľov Hodnota KO 

Nad 50000 20 

15001 aţ 50000 15 

5001 aţ 15000 14 

3001 aţ 5000 12 

1001 aţ 3000 10 

201 aţ 1000 5 

do 200 1 
  

Kritérium charakteru územia (Kui): účelom tohto kritéria je zohľadniť zvláštnosti 

a špecifiká katastrálneho územia obce. Prehľad o moţnostiach uplatnenia jednotlivých kritérií 

charakteru územia udáva Tabuľka 11. Pri oprávnenosti kritéria sa započítava kaţdá z hodnôt 

Kui.  

 

Tabuľka 11: Stanovenie kritéria charakteru územia [4] 

Popis kritéria Hodnota kritéria Kui 

Historické jadro vybraných miest a obcí, územie miest a obcí 

s historickým prostredím, ktoré sú vyhlásené za Národnú kultúrnu 

pamiatku, pamiatkovú zónu, alebo pamiatkovú rezerváciu. 

1 

Rekreačná oblasť s prechodným zvýšením počtu ubytovaných 

obyvateľov v katastrálnom území obce vyšším ako 5000 osôb. 

(okrem jednorazových akcií). 

1 

Zastavaná (aspoň 25 % plochy) alebo obytná časť katastrálneho 

územia obce je umiestnená v záplavovom území dvadsaťročnej vody 

definovanej podľa povodňového plánu kraja. 

1 

Katastrálne územie obce je v zóne havarijného plánovania 

stanoveného podľa zvláštneho právneho predpisu pre veľmi 

významné zdroje alebo jadrové pracoviská IV. kategórie. 
1 

Obchodné centrá alebo zábavné parky s celkovou kapacitou nad 

1000 osôb. Priemyselné zóny s plochou nad 1 000 000 m
2.
 

1 

Nemocnice, ústavy sociálnej starostlivosti, liečebné ústavy dlhodobo 

chorých s liečebňou alebo ubytovacou kapacitou zariadenia v jednej 

budove nad 100 osôb. 

1 

 

Kritérium zásahu (KZ): hodnota kritéria je závislá na počte mimoriadnych udalostí 

vyţadujúcich zásah jednotiek v posudzovanom katastrálnom území obce v priebehu jedného 

roka. Ide pritom o priemernú hodnotu za posledných päť rokov (viď. Tabuľka 12). 

 

Tabuľka 12: Stanovenie kritéria zásahu [4] 

Počet mimoriadnych udalostí Hodnota kritéria KZ 

do 100 0 

101 aţ 200 1 

nad 200 2 
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Celkové kritérium (Kc) je výsledkom súčtu čiastkových kritérií (viď. vzťah (23)) 

Stupeň a kategória nebezpečenstva obce je stanovená podľa hodnoty celkového kritéria Kc. 

(viď. Tabuľka 13).  

 

Tabuľka 13: Stanovenie celkového kritéria [4] 

Stupeň nebezpečenstva 

územia obce 
Hodnota KC 

I A 25 a viac 

I B 21 aţ 24 

II A 16 aţ 20 

II B 11 aţ 15 

III A 6 aţ 10 

III B 3 aţ 5 

IV do 2 
 

Na základe výsledného stupňa a kategórie nebezpečenstva katastrálneho územia obce 

je stanovená poţadovaná doba dojazdu jednotiek poţiarnej ochrany.  

9.2.2 Plošné rozmiestnenie jednotiek poţiarnej ochrany v Ţilinskom kraji 

Pri tvorbe plošného rozmiestnenia jednotiek PO v Ţilinskom kraji bola uplatnená 

metodika
5
 platná na území Českej republiky. Podľa tejto metodiky sa katastrálne územia obce 

posudzujú ako zdroje rizika poţiarov a podľa stanovených kritérií sa zaraďujú do siedmych 

stupňov a kategórií nebezpečenstva. Zaradenie územia do stupňa nebezpečenstva je závislé na 

počte obyvateľov, charakteru územia a počte zásahov ročne. Kaţdý stupeň a kategória 

nebezpečenstva má predpísaný poţadovaný čas dojazdu prvých troch jednotiek. Stupeň 

nebezpečenstva zohľadňuje poţiadavku na čas dojazdu jednotiek PO. Kategória 

nebezpečenstva určuje postupnosť dojazdu jednotiek PO. 

Pre účely plošného pokrytia Českej republiky sú jednotky PO rozdelené do šiestich 

kategórií (JPO I aţ JPO VI). Kategorizácia jednotiek PO v nadväznosti na ich operačnú 

hodnotu vyplýva z Tabuľky 14. Je nutné podotknúť, ţe tabuľka zaznamenáva iba hlavné 

znaky kategorizácie. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, v platnom 

znení - Plošné rozmístění jednotek poţární ochrany na území kraje 
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Tabuľka 14: Kategorizácia jednotiek PO [3] 

Jednotka PO Doba výjazdu 

/min/ 
Pôsobnosť 

Kategória Druh 

JPO I Jednotka HZS kraja 2 

Územná 
JPO II 

Jednotka SDH obce 

5 

JPO III 10 

JPO V 10 

JPO IV Jednotka HZS podniku 2 
Miestna 

JPO VI Jednotka SDH podniku 10 
 

V podmienkach Slovenskej republiky takéto špecifické triedenie jednotiek PO 

neexistuje. Je však dobré brať toto rozdelenie ako určité odporúčanie v zmysle, ţe JPO I 

predstavujú hasičské stanice HaZZ. JPO II – JPO VI prestavujú hasičské zbrojnice obecných 

(mestských) hasičských zborov, závodné hasičské útvary a jednotky. 

Prioritou návrhu plošného rozmiestnenia jednotiek PO v Ţilinskom kraji je pokrytie 

územia tak, aby boli zabezpečené poţadované doby dojazdu na miesto udalosti. Návrh 

nezohľadňuje kategorizáciu jednotiek PO (JPO I aţ JPO VI). Na splnenie stanovených priorít 

je dostačujúci aj takto zjednodušený model plošného pokrytia.  

 

Pri návrhu plošného pokrytia Ţilinského kraja jednotkami PO sa postupovalo tak, ţe 

sa prvotne určil stupeň a kategória nebezpečenstva katastrálnych území obcí. Výsledné stupne 

a kategórie nebezpečenstva obcí ŢK sa nachádzajú v Prílohe 6. Následne boli poţiadavky na 

doby dojazdu overené prostredníctvom štatistických prehľadov o výjazdoch hasičských 

jednotiek Ţilinského kraja. Porovnanie poţadovaných a skutočných časov dojazdu hasičských 

jednotiek ukázalo tieto výsledky:  

 

OKRES BYTČA  

Na území okresu Bytča sa nachádza jedna hasičská stanica. Jej zásahový obvod 

pokrýva celé územie Bytčianskeho okresu. U väčšiny obcí okresu bol stanovený stupeň 

a kategória III B. Podľa štatistického sledovania je poţadovaná doba dojazdu (15 minút) 

dodrţovaná.  

Mesto Bytča a obce Veľké Rovné a Štiavnik patria do kategórie II B. Jednotka PO 

musí byť na mieste udalosti do 10 minút. Hasičským jednotkám však trvá cesta do obce 

Štiavnik a Veľké Rovné priemerne 30 minút. Poţiadavka doby dojazdu na miesto zásahu nie 

je splnená. Riešením problému je posilnenie obecných hasičských zborov týchto obcí 

a následne zahrnutie do plošného rozmiestnenia jednotiek PO.  
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OKRES ČADCA 

Okres Čadca má vo svojom katastrálnom území dve hasičské stanice - HS Turzovka 

a HS Čadca. 

Z analýzy a určovania stupňa a kategórie nebezpečenstva obcí okresu Čadca vyplýva, 

ţe obce Skalité a Čierne patria do kategórie II B. To znamená, ţe jednotka poţiarnej ochrany 

musí byť na mieste udalosti do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Avšak v skutočnosti sa 

hasičská technika HS Čadca dostaví na miesto udalosti najskôr po 17 minútach jazdy. 

Riešením je zaradenie vybraného obecného hasičského zboru do plošného pokrytia 

jednotkami PO. Najvýhodnejším kandidátom je podľa mojej mienky obec Skalité. Je to obec 

s najvyšším počtom obyvateľov a jej poloha umoţňuje dobrú dojazdovú situáciu nielen do 

obce Čierne, ale i do pohraničných obcí s Poľskom.  

Ďalšou problematickou oblasťou z hľadiska dojazdovej situácie je obec Nová Bystrica 

a Radôstka. Obidve obce vykazujú stupeň nebezpečenstva obce III B (1 JPO do 15 minút). 

Dojazdový čas do obce Nová Bystrica predstavuje v priemere 35 minút. V roku 2010 sa 

v obci Radôstka nevyskytovala mimoriadna udalosť vyţadujúca výjazd jednotiek HS Čadca. 

Nie je teda moţné vyhodnotiť dojazdovú situáciu zo štatistických podkladov. Vzdialenosť 

obce Radôstka a HS Čadca, pod ktorú obec spadá, je 23 km. Pri rýchlosti 45 km/hod 

predstavuje doba jazdy 31 minúť. Riešením nevyhovujúcej situácie je posilnenie Obecného 

hasičského zboru Nová Bystrica a následne jej  zaradenie do plošného pokrytia. Zásahový 

obvod HS Nová Bystrica by obsahoval okrem okolitých obcí, aj nevyhovujúcu obec Radôstka 

a obec Lutiše. Obec Lutiše je obcou okresu Ţilina a patrí do zásahového obvodu HS 

Terchová. Avšak v prípade vytvorenia nového zásahového obvodu (HS Nová Bystrica) by 

bolo vhodné, aby obec Lutiše patrila pod HS Nová Bystrica. V tomto prípade by sa dojazdová 

trasa výrazne skrátila a splnila by poţiadavky 15 minútovej doby dojazdu (III B).  

Obdobným riešením je obec Makov a obec Zákopčie. Obidve obce sú určené stupňom 

nebezpečenstva III A. Poţiadavkou teda je, aby sa jednotky HS Turzovka (pod ktoré obce 

patria) dostavili na miesto udalosti do 15 minút. V skutočnosti tomu tak nie je. Doba jazdy 

jednotiek HS Turzovka k miestu udalosti predstavuje minimálne 24 minút. Obecný hasičský 

zbor obce Makov je nutné posilniť a zaradiť do plošného pokrytia kraja jednotkami PO. 

Zásahový obvod HS Makov by pokrýval nielen oblasť Makova, ale aj pohraničné obce 

s Českou republikou. Obdobne by sa riešil problém aj v obci Zákopčie.  

 

OKRES DOLNÝ KUBÍN 

Zásahový obvod hasičskej stanice Dolný Kubín pokrýva všetky obce okresu.  
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Mesto Dolný Kubín poţaduje dojazd jednotiek PO do 10 minút od vyhlásenia 

poplachu (II A). Ostatné obce a mestá poţadujú dojazd jednotiek PO do 15 minút, niektoré 

dokonca aţ do 20 minút (v prípade IV stupňa nebezpečenstva obce).  

Obce Chlebnice a Dlhá nad Oravou nespĺňajú poţiadavky na dojazd jednotiek HS 

Dolný Kubín do 15 minút od vyhlásenia poplachu. Obce sa nachádzajú uprostred cesty medzi 

HS Dolný Kubín a HS Tvrdošín. Je vhodné preskúmať prostredníctvom overovacej alebo 

kondičnej jazdy, či nie je výhodnejšia dojazdová situácia z HS Tvrdošín. V ostatnom prípade 

je vhodné zmodernizovať hasičskú zbrojnicu jednej z obcí a zaradiť ju do plošného pokrytia.  

Obec Krivá je obec spadajúca pod zásahový obvod HS Dolný Kubín. Pri analýze 

dojazdových trás bolo zistené, ţe pokiaľ zmeníme zásahový obvod a obec Krivú zaradíme do 

zásahového obvodu HS Tvrdošín, dojazdová trasa sa zmenší aţ o polovicu. Tým bude splnená 

poţiadovka na dobu dojazdu 15 minút (III B). Preto odporúčam zmeniť zásahový obvod HS 

Dolný Kubín a HS Tvrdošín a obec Krivá zaradiť do zásahového obvodu HS Tvrdošín.  

Problematickou oblasťou vzhľadom na dobu dojazdu je aj súbor obcí Pucov, Pribiš, 

Pokrývaš, Osádka a Malatiná. Tieto obce patria do stupňa nebezpečenstva III B aţ IV. Aj 

napriek nízkemu stupňu nebezpečenstva nespĺňajú poţadované doby dojazdu. Je vhodné 

uvaţovať o  posilnení hasičskej zbrojnice jednej z obcí, ktorá by nasledovne bola zaradená do 

plošného pokrytia. Je nutné podotknúť, ţe vo väčšine obcí v roku 2010 nevznikla ani jedna 

mimoriadna udalosť vyţadujúca výjazd jednotiek HS Dolný Kubín.  

Doba jazdy jednotiek HS Dolný Kubín do obce Zázrivá predstavuje priemernú 

hodnotu 26 minút. Pritom podľa stupňa nebezpečenstva obce (IIIA) musia byť jednotky 

poţiarnej ochrany na mieste do 15 minút od vyhlásenia poplachu. Túto situáciu je moţné 

riešiť zmenou zásahového obvodu, tak ţe obec Zázrivá bude patriť do zásahového obvodu HS 

Terchová. Pri rýchlosti 45 km/hod je dojazd jednotiek HS Terchová na miesto udalosti 12,6 

min. Tejto zmene je však nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretoţe cestná komunikácia 

medzi Terchovou a Zázrivou je obtiaţna a hrozí, ţe v zimnom období bude pre hasičskú 

techniku neprejazdná.   

 

OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Okres Liptovský Mikuláš je rozlohou najväčší okres Ţilinského kraja. Na území tohto 

okresu sa nachádzajú dve hasičské stanice – HS Liptovský Mikuláš a HS Liptovský Hrádok. 

Veľká rozľahlosť územia a malé mnoţstvo hasičských staníc v okrese spôsobuje vyšší 

výskyt nedostatkov v plošnom pokrytí. Ide napríklad o obce Demänovská Dolina, Dúbrava 

alebo Gôtovany. Do týchto obcí je doba dojazdu jednotiek PO minimálne 19 minút, namiesto 
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poţadovaných 15 (III A/B). Všetky spomínané obce (okrem obce Dúbrava) nemajú zákonnú
 

povinnosť zriaďovať obecný hasičský zbor. Riešením je posilniť Obecný hasičský zbor obce 

Dúbrava a zaradiť ho do plošného pokrytia síl a prostriedkov poţiarnej ochrany.  

Obce Konská, Jakubovany a Liptovský Ondrej leţia medzi HS Liptovský Mikuláš 

a HS Liptovský Hrádok. Tieto obce nemajú zákonnú povinnosť zriaďovať obecné hasičské 

zbory. Je vhodné tieto obce podrobiť overeniu pomocou kondičných alebo overovacích jázd 

a vybrať tú HS, ktorá vykazuje kratšiu dojazdovú trasu.  

Podobný problém majú aj obce Ţiar a Smrečany. Dojazd jednotiek z HS Liptovský 

Mikuláš nie je vyhovujúci. Riešením je posilniť hasičskú zbrojnicu v obci Smrečany. Obec 

Ţiar nemá zákonnú povinnosť zriaďovať obecný hasičský zbor, pretoţe počet trvale ţijúcich 

obyvateľov v tejto obci bol v roku 2010 podľa [33] 432.  

Do obcí Huty, Veľké Borové a Malé Borové predstavuje dojazdová situácia pribliţne 

45 minút. U týchto obcí je nutné zváţiť, či nie je vhodnejšie zaradenie do zásahového obvodu 

HS Tvrdošín. Pre riešenie „hluchého miesta“ v okrese Tvrdošín sa navrhlo posilniť Obecný 

hasičský zbor obce Zuberec. V prípade realizácie tohto zámeru by do novovzniknutého 

zásahového obvodu HS Zuberec patrili aj obce Huty, Veľké Borové a Malé Borové. Týmto 

krokom by sa úplne vyriešila ich nevyhovujúca dojazdová situácia.  

Najväčší problém s dodrţovaním poţadovaných časov dojazdu jednotiek PO je do 

obcí okolo vodnej nádrţe Liptovská Mara (obce Bobrovník, Bzince, Bukovina, Dlhá Lúka, 

Kvačany, Liptovská Anna, Vlachy). Rovnaký problém majú aj obce „z druhej strany“ vodnej 

nádrţe (Kalameny, Liptovský Michal, Liptovská Teplá). Tieto obce ale nespadajú pod 

zásahový obvod HS Liptovský Mikuláš, ale pod zásahový obvod HS Ruţomberok. Je preto 

vhodné všetky tieto obce podrobiť ďalšej analýze a zváţiť vytvorenie nového zásahového 

obvodu. Nový zásahový obvod by pokrýval všetky dotknuté obce - či uţ leţiace v okrese 

Ruţomberok alebo Liptovský Mikuláš. Podľa môjho názoru je najvýhodnejšie voliť medzi 

obcou Partizánska Ľupča (okres Liptovská Mikuláš) a Liptovský Michal alebo Liptovská 

Teplá (okres Ruţomberok). Obec Liptovský Michal má najvýhodnejšiu polohu, ale nemá 

zákonnú povinnosť zriaďovať obecný hasičský zbor. Naopak túto zákonnú povinnosť obec 

Liptovská Teplá má. V obci sa nachádza vyšší počet obyvateľov, čo znamená vyššie riziko 

vzniku mimoriadnych udalostí a jej poloha spĺňa kritéria pre časovú obsluţnosť spomínaných 

obcí. Je preto vhodnejšie smerovať voľbu výberu na túto obec.  

Doba dojazdu jednotiek HS Liptovský Hrádok na miesto udalosti v obci Vaţec 

zaznamenáva priemernú dojazdovú dobu 29 minút. Analýza obce Vaţec ukázala, ţe je nutné 

zváţiť jej zotrvanie v zásahovom obvode HS Liptovský Hrádok. Jej dojazdová situácia sa 
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výrazne zmenila vplyvom dostavby a spustenia prevádzky na diaľničnom úseku D1. Ak 

budeme počítať priemernú rýchlosť 60 km/hod na úseku HS Mengusovce – obec Vaţec, 

jednotkám HS Mengusovce (okres Poprad, Prešovský kraj) bude cesta do obce trvať 13,5 

minúty.  

 

OKRES RUŢOMBEROK 

Zásahový obvod HS Ruţomberok pokrýva všetky obce okresu. Okrem spomínaných 

„problematických“ obcí nachádzajúcich sa v blízkosti vodnej nádrţe Liptovská Mara, 

poţiadavky na doby dojazdu nespĺňajú aj mnohé odľahlé obce. Medzi ne patrí: Liptovská 

Revúca, Liptovská Luţná a Liptovská Osada (stupeň nebezpečenstva obce III A). Pokiaľ by 

sa posilnil obecný hasičský zbor jednej z obcí, dosiahlo by sa dostačujúcich dojazdových 

parametrov aj pre ostatné vymenované obce. Podľa môjho názoru je najvýhodnejšie zvoliť 

obec Liptovská Luţná. Hlavným dôvodom je jej poloha a najvyšší počet obyvateľov 

spomedzi spomínaných obcí.  

Ďalším časovo nevyhovujúcim miestom je obec Ľubochňa. Obec poţaduje dojazd 

dvoch hasičských jednotiek na miesto udalosti do 15 minút (III A). Avšak priemerná doba 

dojazdu jednotiek HS Ruţomberok do obce Ľubochňa je 23 minút. V tejto oblasti je viacej 

obcí, ktoré nespĺňajú poţiadavky na dobu dojazdnosti. Patria medzi ne obce Stankovany 

(okres Ruţomberok), Kraľovany (okres Dolný Kubín) a Krpeľany (okres Martin). Pokiaľ 

posilníme Obecný hasičský zbor obce Krpeľany (okres Martin) a zaradíme ho do plošného 

pokrytia kraja jednotkami PO, doby dojazdu do spomínaných obcí výrazne skrátime. Do 

novovzniknutého zásahového obvodu HS Krpeľany by patrili aj obce Ratkovo, Šútovo, 

Nolčovo, Turčianska Štiavnička, Podhradie a Konské (okres Martin). Hlavným dôvodom 

zaradenia je doba dojazdu jednotiek HS Martin do týchto obcí. Tá predstavuje hodnotu viac 

ako 20 minút.   

 

OKRES MARTIN 

Celé územie okresu je jeden zásahový obvod HS Martin. Niektoré zistené nedostatky 

boli riešené spolu s okresom Ruţomberok. Išlo o obce Ratkovo, Šútovo, Nolčovo, Turčianska 

Štiavnička, Podhradie, Konské a Krpeľany.  

Nedostatočne časovo pokrytou oblasťou jednotkami PO v okrese Martin je oblasť 

okolo obce Kláštor pod Znievom. Do tejto oblasti patria obce Kláštor pod Znievom, Lazany, 

Slovany, Vrícko a Leţiachov. Je vhodné uvaţovať o dobudovaní Obecného hasičského zboru 

Kláštor pod Znievom a jeho zaradení do plošného pokrytia jednotkami PO.  
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Obce Socovce a Laskár patria do zásahového obvodu HS Martin. Vhodnejšie (časovo 

aj vzdialenostne kratšie) je vypraviť jednotku z HS Turčianske Teplice. Odporúčam zmenu 

zásahové obvodu HS Turčianske Teplice a HS Martin a zaradiť tieto obce do zásahového 

obvodu HS Turčianske Teplice.  

 

OKRES NÁMESTOVO 

V okrese Námestovo sa nachádza jedna hasičská stanica. Všetky obce okresu spadajú 

do zásahového obvodu HS Námestovo. Hlavným problémom okresu je jeho členitosť 

a nedostatočne rozvinutá cestná sieť. 

V západnej časti okresu sa nachádzajú obce, ktoré nespĺňajú poţiadavky na rýchlosť 

dostupnosti jednotkami poţiarnej ochrany. Sú to obce Novoť, Oravská Lesná, Oravská 

Polhora, Rabča, Zákamenné, Mútne a Oravské Veselé. Pri všetkých menovaných obciach bol 

stanovený stupeň nebezpečenstva II B. Jednotka PO sa musí dostaviť na miesto udalosti do 10 

minút. Doby dojazdu jednotiek HS Námestovo na dané miesta sa pohybujú od 18 do 26 

minút. Je nutné vytypovať obecné hasičské zbory k posilneniu a zaradeniu do plošného 

pokrytia. Podľa polohy a počtu obyvateľov sa najvýhodnejšie zdajú: Obec Zákamenné, Rabča 

a Oravské Veselé. Následne zásahový obvod HS Zákamenné pokryje aj iné časovo 

„problematické“ obce - Novoť, Oravská Lesná a Lomná. Zásahový obvod HS Rabča pokryje 

obec Rabčice, Oravskú Polhoru a  Sihelné. HS Oravské Veselé pokryje nevyhovujúcu obec 

Mútne.  

 

OKRES ŢILINA 

V okrese Ţilina sa nachádzajú tri hasičské stanice – HS Terchová, HS Rajec a HS 

Ţilina. O rozdelení obcí do zásahových obvodov hasičských staníc okresu Ţilina rozhoduje 

pokyn [24].  

Obec Paština Závada je obcou spadajúcou do zásahového obvodu HS Ţilina. Lepšiu 

dojazdovú dostupnosť však vykazuje z HS Bytča. Pokiaľ počítame s priemernou rýchlosťou 

jednotky 45 km/hod, jednotky HS Bytča sa na miesto udalosti dostavia za 10 minút. Pokiaľ 

ponecháme obec Paština Závada v zásahovom obvode HS Ţilina, jednotky budú na mieste 

udalosti v priemere za 21 minút. To isté platí aj pre obec Svederník. Táto obec patrí do 

zásahového obvodu HS Ţilina. V skutočnosti má lepšiu dojazdovú situáciu z HS Bytča. 

Pokiaľ by do obce Svederník jazdili jednotky HS Bytča, dojazdový čas by sa skrátil 

v priemere aţ o 3 minúty. Odporúčam preveriť moţnosti zmeny zásahových obvodov HS 
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Ţilina a HS Bytča a zaradiť obce Svederník a Paština Závada do zásahového obvodu HS 

Bytča.  

Obec Varín vykazuje stupeň nebezpečenstva obce II B. Jednotky HS Ţilina, pod ktorú 

obec spadá, vykazujú priemerný dojazdový čas 17 minút, namiesto poţadovaných desať. Je 

preto vhodné posúdiť zaradenie Obecného hasičského zboru Varín do plošného pokrytia JPO. 

 

OKRES TURČIANSKE TEPLICE 

V okrese Turčianske Teplice sa nachádza jedna hasičská stanica.  

Za nedostatočne pokryté, tzv. “hluché miesta“, je moţné označiť oblasť Slovenského 

Pravna. Obecný Hasičský zbor obce Slovenské Pravno je ţiaduce posilniť a zaradiť do 

plošného pokrytia jednotkami PO. Realizáciou tohto zámeru dosiahneme dostatočného 

časového pokrytia aj iných nevyhovujúcich obcí (Budiš, Brieštie, Kaľamenová, Liešno, 

Ondrašová. Rudno a Veľký Čepčín).  

Podrobnejšou analýzou musí byť preskúmaná obec Turček. Obec nie je dostatočne 

časovo dostupná jednotkami HS Turčianske Teplice. Priemerný dojazdový čas jednotiek HS 

Turčianske Teplice je 28 minút. Je nutné uvaţovať o posilnení hasičskej zbrojnice obce 

Turček. Obec Turček sa nachádza v blízkosti Banskobystrického kraja. Bolo by vhodné 

v súvislosti s analýzou plošného pokrytia jednotkami PO Banskobystrického kraja preskúmať 

aj moţnosti obce Turček.  

 

OKRES TVRDOŠÍN 

V okrese Tvrdošín sa nachádza jedna hasičská stanica. Problém s dodrţaním 

poţadovanej časovej dostupnosti vykazujú najmä obce Hadovka, Zuberec, Suchá Hora 

a  Hladovka. Je vhodné posilniť Obecný hasičský zbor obce Suchá Hora a Zuberec. Obecný 

hasičský zbor Zuberec by vyriešil časovú dojazdnosť do obce Hadovka a do niektorých obcí 

okresu Liptovský Mikuláš. Obecný hasičský zbor Suchá Hora by vyriešil časovú dostupnosť 

obce Hladovka a Vitanová.  

 

OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

Okres Kysucké Nové Mesto je najmenším okresom Ţilinského kraja. Na jeho území sa 

nachádza jedna hasičská stanica. Jednotky HS Kysucké Nové Mesto nesplňujú poţadované 

doby dojazdu do obcí Lopušné Paţite, Horný Vadičov a Dolný Vadičov. Je rozumné 

uvaţovať o posilnení obecného hasičského zboru jedného z obcí. Podľa počtu obyvateľov 

a polohy je najvhodnejšia obec Horný Vadičov.  
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9.3 Čiastkový záver plošného rozmiestnenia jednotiek poţiarnej 

ochrany na území Ţilinského kraja 
Uznesenie vlády Slovenskej republiky [20] silne poukazuje na potrebu pomôcť 

občanovi v tiesni do 15 minút od ohlásenia udalosti jednotkám PO. Túto prioritu chce 

koncepčný materiál dosiahnuť pomocou optimalizácie rozmiestnenia síl a prostriedkov 

poţiarnej ochrany na území Slovenskej republiky. Koncepcia zahŕňa aj jednotky Dobrovoľnej 

poţiarnej ochrany – hasičské zbrojnice mestských a obecných hasičských zborov.  

Jednotlivé obce boli posúdené na základe analýzy rizikovosti z hľadiska časov dojazdu 

profesionálnych hasičských jednotiek a na základe vybraných kritérií charakterizujúcich 

územie obce. Za rizikové sa pokladali obce, do ktorých bola doba dojazdu profesionálnych 

hasičských jednotiek minimálne 20 minút od vyhlásenia poplachu.  

Vzhľadom na výsledky analýzy boli vytypované konkrétne obecné hasičské zbory, 

ktoré budú modernizované a rekonštruované a následne zaradené do plošného rozmiestnenie 

jednotiek poţiarnej ochrany.  

Zoznam vybraných obcí Ţilinského kraja, pre ktoré Uznesenie vlády SR [20] navrhuje 

rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov zobrazuje 

Tabuľka 15.  

 

Tabuľka 15: Zoznam obcí ŢK navrhovaných Uznesením vlády SR [20] 

OR HaZZ 
Obce vybrané 

podľa kritérií 
OR HaZZ 

Obce vybrané podľa 

kritérií 

 Čadca  Námestovo 

  Skalité   Zákamenné 

 

Nová Bystrica   Rabča 

  Makov   Mútne 

Dolný Kubín Martin 

  Zuberec  Kláštor pod Znievom 

  Suchá Hora  Mošovce 

  Dlhá nad Oravou  Sučany 

Liptovský Mikuláš  Ţilina 

 

Partizánska Ľupča   Terchová 

  Vaţec   Rajec  

  Ţiar   Svederník 

 Ruţomberok 

 

Varín 

  Liptovská Luţná   Rajecká Lesná 

  Liptovská Teplá   

  Tvrdošín   
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Metodika vyplývajúca z Vyhlášky Ministerstva vnitra Českej republiky [17] vytvára 

systém plošného pokrytia jednotkami PO, ktorý špecifikuje dojazdové limity prvých troch 

jednotiek PO. Podľa stupňa nebezpečenstva obce sú časové limity odstupňované na 7, 10, 15 

a 20 minútové doby dojazdu jednotiek PO. Uplatnenie metodiky na vzorku Ţilinského kraja 

ukázalo obdobné výsledky ako analýza Uznesenia vlády SR. Z výsledkov vyplýva potreba 

zvýšenia akcieschopnosti hasičských zbrojníc vybraných obecných hasičských zborov a ich 

zaradenie do plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov PO. Zoznam navrhovaných obcí 

Ţilinského kraja zaznamenáva Tabuľka 16. 

 

Tabuľka 16: Zoznam navrhovaných obcí  

okres Čadca 

Skalité 

Nová Bystrica 

Makov 

okres Kysucké Nové Mesto 

Horný Vadičov 

okres Ruţomberok 

Liptovská Luţná 

Liptovská Teplá 

okres Námestovo 

Zákamenné 

Rabča 

Oravské Veselé 

okres Dolný Kubín 

Dlhá nad Oravou 

(poprípade 

Chlebnice) 

okres Tvrdošín 

Zuberec 

Suchá Hora 

okres Bytča 

Veľké Rovné 

Štiavnik 

okres Ţilina 

Varín 

okres Martin 

Krpeľany 

Kláštor pod 

Znievom 

okres Turčianske Teplice 

Slovenské Pravno 

Turček 

okres Liptovský Mikuláš 

Dúbrava 

Partizánska Ľupča 

Smrečany 

 

S ohľadom na „prísnejšie“ doby dojazdu jednotiek PO je zoznam vybraných obcí 

väčší, neţ je tomu tak v zozname obcí v Uznesení vlády SR. Naopak niektoré názvy obcí sa 

v navrhovanom zozname nevyskytujú. Sú to obce Rajec, Tvrdošín a Terchová, ktoré vo 

svojom katastrálnom území majú profesionálnu hasičskú jednotku. 

 Ďalej je to obec Ţiar (okres Liptovský Mikuláš). V navrhovanom zozname sa 

nachádza obec Smrečany. Obec Ţiar nemá zákonnú povinnosť zriaďovať obecný hasičský 

zbor. Naproti tomu necelé dva kilometre vzdialená a taktieţ nedostatočne časovo pokrytá 

obec Smrečany túto zákonnú povinnosť má.   

Obec Mošovce (okres Turčianske Teplice) je obec navrhovaná Uznesením vlády SR. 

Podľa štatistických záznamoch HS Turčianske Teplice bola poţadovaná dojazdová doba (15 

minút) u všetkých výjazdoch do obce Mošovce v roku 2010 dodrţaná. Rovnaká situácia 

nastáva aj u obce Sučany (okres Martin). Podľa záznamov o výjazdoch jednotiek HS Martin 

je poţadovaný čas dojazdu (10 minút) dodrţaný. Je nutné podotknúť, ţe tieto obce sú počtom 

obyvateľov väčšie. Podľa [33] v roku 2010 bolo v obci Mošovce trvale prihlásených viac ako 
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1 500 obyvateľov, v obci Sučany takmer 5 000. Je teda moţné, ţe obce boli do zoznamu 

zaradené aj z iného dôvodu neţ len časovej dostupnosti profesionálnych jednotiek.  

 

U niektorých obcí sa prejavila potreba zmeny zaradenia do zásahového obvodu. Návrh 

na zmenu zaradenia obce do iného zásahového obvodu popisuje Tabuľka 17.  

 

Tabuľka 17: Návrh na zmenu zaradenia obcí do zásahových obvodov iných hasičských 

staníc 

Obec 

Súčasné zaradenie do 

zásahového obvodu 

hasičskej stanice (ďalej HS) 

Navrhované zaradenie do 

zásahového obvodu hasičskej 

stanice (ďalej HS) 

Vaţec HS Liptovský Mikuláš 
HS Mengusovce  

(okres Poprad, Prešovský kraj) 

Krivá HS Dolný Kubín HS Tvrdošín 

Zázrivá HS Dolný Kubín HS Terchová 

Socovce HS Martin HS Turčianske Teplice 

Laskár HS Martin HS Turčianske Teplice 

Svederník HS Ţilina HS Bytča 

Paština Závada HS Ţilina HS Bytča 
 

Návrh plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov PO na území Ţilinského kraja je 

vytvorený za účelom dosiahnutia optimálnej dojazdovej doby a trasy k miestu udalosti. 

Vďaka optimalizácii rozmiestnenia hasičských jednotiek na území Ţilinského kraja budú 

dosiahnuté lepšie výsledky v oblasti záchrany ľudských ţivotov a zníţenia vzniknutých škôd 

pri mimoriadnych udalostiach.  
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10 ODPORÚČANIE POSTUPU OPTIMALIZÁCIE 

DOJAZDOVÝCH TRÁS 

Voľba optimálnej dojazdovej trasy predstavuje výber najvhodnejšej dostupnej cesty 

k miestu vzniknutej mimoriadnej udalosti. Poţiadavkou jednotiek poţiarnej ochrany je 

dostaviť sa na miesto udalosti bez problémov, bez zbytočného odkladu a čo najrýchlejšie. 

Výber moţných a alternatívnych dojazdových trás patrí medzi najdôleţitejšie parametre, ktoré 

ovplyvňujú časovú dostupnosť poţadovaného miesta.  

 

K optimalizácií dojazových trás jednotiek PO je nutné pristupovať takto: 

 Spresniť vykonané analýzy prostredníctvom väčšieho mnoţstva štatistických 

záznamov o výjazdoch jednotiek PO za dlhšie časové obdobie a pomocou mapových 

podkladov geografického informačného systému. Týmto krokom získame 

spoľahlivejšie a relevantnejšie výsledky analýz. Získané výsledky búdu zaťaţené 

menšou chybou a menšou mierou nepresnosti. 

 Na základe výsledkov z vykonaných analýz je vhodné eliminovať zistené nedostatky 

dojazdovej situácie jednotiek PO v kraji. I s vedomím zaťaţenia určitej chyby a miery 

nepresnosti je vhodné výsledky aplikovať a navrhnúť postup optimalizácie 

dojazdových trás. V návrhu postupu optimalizácie dojazdových trás sa hodnotia 

aspekty jednotlivých hasičských staníc samostatne.  

 

Návrh postupu optimalizácie dojazdových trás jednotiek hasičskej stanice je 

vhodné uskutočniť v týchto krokoch: 

1. Posúdiť umiestnenie (dislokáciu) HS. 

2. Zhodnotiť dojazdovú situáciu do obcí jednotkami príslušnej HS. 

3. Zhodnotiť dojazdovú situáciu do obcí jednotkami z okolitých hasičských 

staníc.  

4. Analyzovať cestnú sieť v zásahovom obvode HS. 

5. Zhodnotiť vozový  park a vybavenosť HS. 

6. Preskúmať moţnosti modernizácie a akcieschopnosti hasičských zbrojníc 

obecných (mestských) hasičských zborov.  

 

 

 



   60 

 

UMIESTNENIE HASIČSKEJ STANICE 

Vhodné umiestnenie hasičskej stanice znamená, ţe doby dojazdu k miestu zásahu sú 

krátke. Dlhé doby dojazdu sa uskutočňujú zriedkavo a veľmi výnimočne. Zväčša ide o pomoc 

iným hasičským jednotkám alebo výpomoc technikou, ktorá na mieste udalosti nie je 

dostupná. Preveriť vhodnosť dislokácie HS odporúčam u hasičských staníc Turzovka, Čadca, 

Terchová, Dolný Kubín, Námestovo a Liptovský Hrádok. U týchto staníc sa vyskytovalo 

väčšie mnoţstvo výjazdov s dlhými dobami dojazdu a nepotvrdilo sa exponenciálne 

rozdelenie doby jazdy. Príčinou môţe byť práve nevhodná dislokácia stanice.  

Optimalizovať dojazdovú trasu znamená tieţ skrátiť vzdialenosť medzi miestom 

dislokácie HS a miestom vzniku MU. Miesto vzniku poţiaru alebo inej mimoriadnej udalosti 

nie je moţné vopred predvídať alebo určovať. Výstavbou novej hasičskej stanice Hasičského 

a záchranného zboru je moţné dosiahnuť kratšiu vzdialenosť medzi sídlom hasičských 

jednotiek a miestom vzniku mimoriadnej situácie. O výstavbe novej hasičskej stanice je 

vhodné diskutovať v okrese Liptovský Mikuláš.  

 

DOJAZDOVÁ SITUÁCIA DO OBCE 

Poţadovanú dobu dojazdu do obce je vhodné preveriť prostredníctvom štatistických 

záznamov o výjazdoch jednotiek hasičskej stanice alebo pomocou overovacej a kondičnej 

jazdy.  

Dojazdová trasa do okrajových obcí zásahového obvodu hasičskej stanice môţe byť 

výrazne kratšia v prípade vyslania jednotky zo susednej hasičskej stanice. Túto moţnosť 

odporúčam preveriť najmä u obcí Socovce a Laskár (okres Martin), Krivá a Zázrivá (okres 

Dolný Kubín). U týchto obcí je vhodné zhodnotiť ich zotrvanie v súčasnom zásahovom 

obvode.  

 

CESTNÁ SIEŤ  

Do niektorých obcí ŢK existuje jediná prístupová komunikácia. Ich neprejazdnosť by 

predstavovala obrovský problém. Medzi takto rizikové územia patria najmä obce v oblasti 

Horných Kysúc a západnej časti okresu Námestovo. Je nutné, aby tieto cestné komunikácie 

odpovedali dobrému technickému stavu a kvalite.  

Doba dojazdu a voľba trasy môţe byť negatívne ovplyvnená vysokou hustotou 

dopravného prúdu. Rozšírením vybraných cestných komunikácií umoţníme jednoduchšiu 

prejazdnosť poţiarnym vozidlám. 
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Výstavba a rozvoj cestnej siete môţe výrazne ovplyvniť dojazdovú situáciu do obcí. 

Nové kilometre ciest vytvárajú vhodnejšie dojazdové trasy jednotiek z príslušnej alebo zo 

susednej hasičskej stanice. Vplyvom dostavby cestných úsekov je v súčasnej dobe dostupnosť 

niektorých obcí výhodnejšia z inej hasičskej stanice. Výrazne je to v obciach Vaţec (okres 

Liptovský Mikuláš), Svederník a Paština Závada (okres Ţilina). U týchto obcí je vhodné 

zhodnotiť návrh na zmenu zaradenia do iného zásahového obvodu.  

 

VOZOVÝ PARK A VYBAVENOSŤ HASIČSKEJ STANICE 

Rýchlejšie prekonanie vzdialeností je moţné dovybavením alebo modernizáciou 

zastaranej techniky. Výkonnejšie vozidlá zvýšia priemernú rýchlosť jednotky a tým zníţia 

dobu príjazdu k miestu udalosti.  

Najniţšia celková priemerná rýchlosť k miestu udalosti bola zaznamenaná u jednotiek 

HS Kysucké Nové Mesto (36 km/hod). Je vhodné preveriť, či vysoké percento výjazdov 

s priemernou rýchlosťou 20 km/hod spôsobuje nízka úroveň rozvoja a kvality cestnej siete v 

okrese alebo zastaraná hasičská technika.  

 

MOŢNOSTI AKCIESCHOPNOSTI A MODERNIZÁCIE HASIČSKÝCH 

ZBROJNÍC OBECNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV 

Zásahovým obvodom hasičských staníc je vo väčšine prípadov samotné územie 

okresu. S ohľadom na ich veľkosť nie je moţné zabezpečiť včasný dojazd hasičských 

jednotiek do všetkých častí zásahového obvodu. Návrh plošného pokrytia kraja jednotkami 

PO navrhuje zaradiť do systému aj hasičské zbrojnice obecných hasičských zborov. Návrh 

zaraďuje do systému obce, ktoré nevyhovujú poţiadavkám na časovú dostupnosť a ktoré sú 

vďaka svojej polohe schopné zabezpečiť včasný dojazd aj do iných nevyhovujúcich obcí. 

S ohľadom na nedostatok dát nie je moţné zhodnotiť súčasné vybavenie hasičských zbrojníc, 

moţnosti obcí zmodernizovať svoje hasičské zbrojnice a ani analyzovať zásahy jednotiek 

obecných hasičských zborov. Problematiku modernizácie obecných hasičských zbrojníc je 

nutné podrobiť ďalšej analýze.  
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11 ZÁVER 

Optimalizácia dojazdových trás znamená zabezpečiť včasný dojazd jednotiek 

záchranných zloţiek na poţadované miesto. Diplomová práca sa zaoberala dominantnou 

záchrannou zloţkou integrovaného záchranného systému – Hasičským a záchranným zborom.  

V úvode diplomovej práce bol charakterizovaný Ţilinský kraj a vývoj dopravy v ňom. 

Kapitola poukázala na neustály nárast počtu motorových vozidiel a pomalú výstavbu cestných 

komunikácií v kraji. Zvyšovanie intenzity dopravy a riziko vzniku kongescií môţu mať váţne 

následky na prejazdnosť cestných komunikácií a tým aj dostupnosť miesta udalosti.  

Ďalšia časť diplomovej práce sa zaoberala zhodnotením dojazdovej situácie v kraji. 

Z analýzy vyplynulo pomerne vysoké percento výjazdov s časom dojazdu nad 15 minút. 

Výjazdy s dlhým časom dojazdu a veľkou vzdialenosťou medzi miestom dislokácie hasičskej 

stanice a miestom zásahu boli značné v regióne Kysuce a Liptov. U hasičských staníc 

nachádzajúcich sa v týchto regiónoch nebolo potvrdené ani exponenciálne rozdelenie doby 

jazdy k miestu udalosti. To znamenalo nevhodnú dislokáciu hasičskej stanice, neúmerne 

veľký zásahový obvod, mnoţstvo výjazdov do odľahlejších obcí alebo potrebu modernizácie 

zastaranej techniky. Tieto zistenia nasvedčovali nutnosti optimalizácie dojazdových trás. 

Významnou súčasťou diplomovej práce pre potreby optimalizácie dojazdových trás je 

návrh plošného rozmiestnenia jednotiek poţiarnej ochrany na území Ţilinského kraja. Návrh 

vychádzal z myšlienky včasného dojazdu hasičských jednotiek aj do okrajových oblastí 

zásahových obvodov. Tento zámer bol dosiahnutý zaradením hasičských zbrojníc vybraných 

obecných hasičských zborov do plošného pokrytia kraja jednotkami poţiarnej ochrany.  

Práca vytvorila zoznam obcí, ktorých obecné hasičské zbory je vhodné zmodernizovať 

a následne zahrnúť do plošného rozmiestnenia jednotiek poţiarnej ochrany v kraji. 

V niektorých obciach sa prejavila potreba zmeny zaradenia do zásahového obvodu hasičskej 

stanice. V práci je zostavený zoznam obcí, ktoré navrhujem na zaradenie do iného zásahového 

obvodu za účelom skrátenia dojazdových trás alebo doby dojazdu na miesto udalosti.  

Prínosom diplomovej práce je vytvorenie návrhu postupu optimalizácie dojazdových 

trás tak, aby pomoc občanovi v núdzi, v ktorejkoľvek časti Ţilinského kraja, bola zabezpečená 

najneskôr do 15 minút od ohlásenia poplachu. Návrh postupu optimalizácie je rozdelený do 

šiestich základných krokov. V nich sa postupne hodnotia zretele hasičských staníc 

vplývajúcich na dojazdové trasy. Realizáciou týchto krokov v praxi bude zaručená kratšia 

doba dojazdu a dojazdovej trasy jednotiek poţiarnej ochrany do obcí v Ţilinskom kraji.  
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