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I.  

Charakteristika 
 

1. Cieľom činnosti hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru je  
a) lokalizácia požiaru (ak bolo zásahom zamedzené ďalšiemu šíreniu požiaru     

a sily a prostriedky zasahujúcich jednotiek sú na likvidáciu požiaru dostatočné 
a pripravené), 

b) likvidácia požiaru (ukončenie nežiaduceho horenia). 
2. Zasahujúce jednotky využívajú pri zásahu dokumentáciu zdolávania požiarov 

alebo havarijné plány spracované na základe osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

3. Pod zdolávaním požiaru sa rozumie hasenie požiaru s použitím hasiacich látok 
alebo odstránením horľavých látok, rozoberanie konštrukcií a odvetranie splodín 
horenia (teplo, dym) z miesta požiaru. Súčasťou zdolávania požiaru sú ďalšie 
činnosti súvisiace najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia hasičov, 
ako aj činnosti zabezpečujúce nepretržitú dodávku hasiacich látok.  

4. Pri nasadzovaní síl a prostriedkov veliteľ zásahu je povinný zabezpečiť čo       
najúčinnejšiu lokalizáciu a likvidáciu požiaru. 

 
II.  

Úlohy a postup činnosti 
 

1.  Pri zdolávaní požiaru treba určiť hlavný smer nasadzovania síl a prostriedkov   
hasičskej jednotky podľa týchto zásad:  
a) ak požiar bezprostredne ohrozuje osoby alebo zvieratá, sily a prostriedky,  

treba nasadiť takým smerom, ktorý zabezpečí ich záchranu alebo obmedzí 
nebezpečenstvo ohrozujúce ich život, 

b) ak je požiarom zasiahnutá(ý) 
1b.  časť objektu alebo požiarny úsek a požiar sa ďalej rozširuje, treba        

nasadiť sily a prostriedky na hasenie ciest šírenia požiaru, 
2b.  celý samostatne stojaci objekt alebo celý požiarny úsek a rozšírenie     

požiaru ďalej nehrozí treba nasadiť sily a prostriedky v smere                   
najintenzívnejšieho horenia v objekte, 

3b. celý objekt a požiar bezprostredne ohrozuje vedľajší objekt treba nasadiť 
sily a prostriedky na ochranu ohrozeného objektu a ďalej hasiť v smere 
najintenzívnejšieho horenia, 

4b. nádrž horľavých kvapalín treba nasadiť sily a prostriedky na              
ochladzovanie nádrže a na ochranu okolitých objektov a po sústredení                   
nevyhnutného množstva síl a prostriedkov hasiť požiar nádrže, 
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c) ak sú v predpokladanom smere šírenia požiaru nebezpečné látky alebo       
zariadenia, ktoré môžu byť vplyvom zvýšenej teploty uvedené do havarijného 
stavu (výbuch, únik nebezpečnej látky), hlavné sily a prostriedky treba         
sústrediť tak, aby sa zabránilo havárii. 

2.   Ak veliteľ zásahu zistí, že sily a prostriedky na mieste zásahu nestačia na 
lokalizáciu požiaru, požiada územne príslušné operačné stredisko o vyslanie 
ďalších síl a prostriedkov; do času ich príjazdu organizuje ochranu pred požiarmi. 

3.  Z hľadiska efektívnosti hasenia a obmedzenia škôd spôsobených zásahom      
hasičskej jednotky je nevyhnutné  
a) použiť vhodné hasiace látky alebo prísady na zvýšenie hasiaceho účinku      

vody, 
b) sledovať a usmerňovať množstvo dodávaných hasiacich prostriedkov a zvoliť 

vhodný spôsob ich dodávky, aby nedochádzalo k bezdôvodným stratám       
hasiacich látok a tým aj k zbytočným škodám,  

c) chrániť podľa možnosti ohrozený majetok (napríklad prikryť nepremokavými 
plachtami, evakuovať, podoprieť konštrukcie), 

d) pri rozoberaní konštrukcií postupovať podľa možnosti tak, aby ich poškodenie 
bolo čo najmenšie a úmerné potrebám zásahu. 

4.  Na zlepšenie podmienok na mieste zásahu možno súčasne s hasením požiaru 
vetrať zadymené priestory, a to prirodzenou ventiláciou alebo nútenou              
ventiláciou. 

5. Konštrukcie budov alebo technologických zariadení sa rozoberajú za účelom  
a) zistiť skryté miesta horenia a zabezpečiť k nim prístup (konštrukcie možno 

začať rozoberať a odvetrávať až vtedy, keď sú hasiace prostriedky pripravené 
na nasadenie,  

b) obmedziť šírenie požiaru vytvorením prieluky v horľavom materiáli alebo    
zmeniť podmienky šírenia tepla (prieluky, ktoré majú zabrániť šíreniu požiaru 
treba vytvárať v dostatočnom predstihu v celej šírke konštrukcie a materiálu),  

c) odvetrať z priestorov splodiny horenia, 
d) vytvoriť cesty na záchranu osôb, zvierat a cenného materiálu alebo               

nebezpečného materiálu, 
e) odstrániť časti konštrukcií, ktoré ohrozujú bezpečnosť na mieste zásahu. 

6. Konštrukcie budovy treba rozoberať tak, aby nedošlo k porušeniu jej stability 
a k poškodeniu technických rozvodov (hrozí nebezpečenstvo zrútenia              
konštrukcií). Pri rozoberaní konštrukcií treba dbať na to, aby nedošlo k 
a) ohrozeniu osôb a majetku, 
b) zataraseniu komunikácií, a to najmä zásahových ciest a evakuačných ciest    

a nástupných plôch, 
c) padaniu materiálu na hadicové vedenie, hasičskú techniku a vecné            

prostriedky, 
d) padaniu materiálu na balkóny, strechy a iné vyčnievajúce konštrukcie budov, 
e) strhnutiu vonkajšieho vzdušného vedenia elektrického prúdu                           

a produktovodov,  
f) rozšíreniu požiaru, 
g) preťažovaniu konštrukcií rozobraným materiálom. 
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III. 
Očakávané zvláštnosti 

 
Pri zdolávaní požiaru treba počítať s týmito komplikáciami:  

a) nepresné určenie rozsahu požiaru, 
b) nedostatok síl a prostriedkov alebo ich nesprávny odhad, 
c) sťažené určenie ciest a smeru šírenia požiaru, 
d) skryté nebezpečenstvo na mieste zásahu, 
e) náhla zmena meteorologickej situácie, 
f) uskladnený horľavý materiál, horľavé kvapaliny alebo iný nebezpečný materiál, 
g) nevhodné stavebné úpravy a technické úpravy (napríklad nevhodný stav          

požiarnych deliacich konštrukcií), 
h) obmedzené alebo nezjazdné prístupové komunikácie na miesto zásahu, 
i) náhla zmena zjazdnosti prístupových komunikácií, 
j) nedostatočné podmienky na hasenie požiaru a záchranné práce, 
k) neočakávané správanie sa osôb a zvierat. 

 


