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1. Účel cvičenia
Precvičiť súčinnosť jednotiek vybraných dobrovoľných hasičských zborov obcí
v okrese Ţiar nad Hronom pri poţiari v materskej škole a ďalej precvičiť činnosti
hasičských jednotiek ako je:





výjazd a overenie času dojazdov
preverenie schopností veliteľa zásahu rozhodovať v časovej tiesni a koordinovať
väčší počet hasičských jednotiek
vykonávanie prieskumu a hasenie poţiaru strechy MŠ
preverenie zabezpečenia diaľkovej dopravy vody z vodného zdroja- rybník.

2. Námet cvičenia
Pri vykurovaní MŠ došlo k poţiaru komínového telesa a následnému rozšíreniu
poţiaru na strechu budovy. Poţiar vznikol v sobotu, čo znamená, ţe v MŠ sa nenachádzali
ţiadne deti ani vychovávatelia.

3. Operatívno-taktická charakteristika objektu
Základná škola je samostatne stojaci objekt pôdorysu L charakteru s celkovými
pôdorysnými rozmermi cca 30 x 25 m. Celkový obvod pozostáva z rozmerov cca- 30 m, 25
m, 14,5 m, 12,5 m, 15,5 m a 12,5 m. Škola je situovaná v centre obce, dopravne je napojená
na miestnu komunikáciu spájajúcu Lovčicu-Trubín a Hornú Ţdaňu, okolie tvorí spevnená
plocha, dvor a trávnatá plocha. Má jedno nadzemné podlaţie a podkrovie. Škola má hlavný
vstup z čelnej strany od prístupovej cesty.
Zastrešenie je šikmou sedlovou strechou s keramickou krytinou.

4. Počet prítomných osôb
Precvičovaný poţiar vznikol počas víkendu, preto sa v tomto prípade uvaţuje, ţe sa
v budove nenachádzajú ţiadne osoby a nebude prebiehať záchrana osôb z budovy MŠ.

5. Údaje o parametroch požiaru a dojazde hasičských jednotiek
Pri vykurovaní MŠ došlo k vzniku poţiaru v komínovom telese a následnému
rozšíreniu na strechu budovy.

Lineárna rýchlosť šírenia požiaru:
vl= 0,7 m/min (pre povalu, pôjd)
Čas voľného šírenia požiaru:
tvs= tsp + toh + tdo + tbr= 5+2+39,2+5=51,2 min
𝑡𝑑𝑜 =

60 ∗ 𝑙
60 ∗ 0,37
+ 10 =
+ 10 = 10,5 𝑚𝑖𝑛
45
45

𝑡𝑑𝑜 =

60 ∗ 𝑙
60 ∗ 11,3
+ 10 =
+ 10 = 25 𝑚𝑖𝑛
45
45

𝑡𝑑𝑜 =

60 ∗ 𝑙
60 ∗ 21,4
+ 10 =
+ 10 = 38,5 𝑚𝑖𝑛
45
45

𝑡𝑑𝑜 =

60 ∗ 𝑙
60 ∗ 21,9
+ 10 =
+ 10 = 39,2 𝑚𝑖𝑛
45
45

t2= tvs-10= 41,2 min

5.1.

Plocha požiaru do príchodu prvých hasičský jednotiek

Rádius
R= 5.v1+v1.t2= 5.0,7+0,7.41,2= 32,34 m
Priamouhlová forma šírenia požiaru jedným smerom
Sp= n.a.l= 1.12,5.32,34= 375 m2
Plocha hasenia (h=5 m pre „C“ prúdy)
Sh=n.a.h = 2.12,5.5= 125 m2

5.2.

Údaje o parametroch zdolávania požiaru

Id= 7,6 l/(min.m2) pre povaly a pôjd

Požadovaná spotreba hasiacej látky
Qp= Sh.Id= 125.7,6= 950 l/min pre povalu
Z hľadiska dostupnej techniky a dopravy vody na hasenie požiaru je možné dodávať len
600 l/min vody.
Počet prúdov na hasenie “C”- 200 l/min
np= Qp/q=400/200 = 2 C prúdy
Počet prúdov na ochladzovanie 2 D prúdy – 180 l/min (uvaţuje sa prietok 90 l/min pre D
prúdnicu pri tlaku 0,4 MPa)
Skutočná spotreba hasiacej látky
Qs=np.q= 2.200= 400 l/min vody
Qs=np.q= 2.90= 180 l/min vody
Počet hasičov
Nc=np.2.1,25=2*2*1,25= 5 hasičov
Nd=np.1.1,25=2*1*1,25= 3 hasičov
Počet automobilov
Ns= Qs/(0,75.Ps)=580/(0,75.1200)= 1 ks PS 12
Celková spotreba vody
Qc=4.tn.Qs=4.30.580= 69 600 l vody

6. Popis a vykonanie zásahu
6.1.

Prevedenie zásahu

6.1.1. Vyhlásenie požiaru
Poţiar bol spozorovaný o 848 hod a ohlásený veliteľovi DHZO Prestavlky. O 850hod
bol vyhlásený poplach podľa poţiarneho poplachového plánu obce Prestavlky, pre jednotky

DHZO Prestavlky, Lovča, Pitelová a Trnavá Hora. Na miesto poţiaru bola povolaná
nasledovná hasičská technika- 2x Iveco Daily, 3x DA Avia.
6.1.2. Príjazd hasičských jednotiek a obhliadka požiariska
Predpokladaný príjazd hasičských jednotiek DHZO Prestavlky je pribliţne o 10 minút
po vyhlásení poplachu. Po príchode jednotky na DA Avia zaháji veliteľ zásahu obhliadku,
vypnú sa rozvody elektrickej energie a následne sa vykoná prieskum prostredníctvom dvoch
hasičov tvoriacich prieskumnú skupinu spolu popri súčasnej príprave diaľkovej dopravy
vody. Medzitým sa dostavia na miesto poţiaru jednotky DHZO Lovča, Trnavá Hora
a Pitelová, ktoré budú vykonávať zabezpečenie dodávky hasiacej látky.
Po príchode dobrovoľných hasičských zborov obcí sa vytvorí hadicové vedenie na
diaľkovú dopravu vody z rybníka ku materskej škole pri celkovej vzdialenosti 500 m.
Dopravné vedenie by vytvorili prostredníctvom 5 prenosných čerpadiel (Tohatsu, 4x PS12),
podľa prílohy č.4 a 5.
6.1.3. Rozmiestnenie technických prostriedkov a úlohy jednotlivých jednotiek pri
doprave hasiacej látky (vody)
Aby bol prísun vody dostatočný a bez prerušenia, bude rozmiestnenie jednotlivých
jednotiek nasledovné:
Najbliţšie k vodnému zdroju zriadi DHZO Lovča stanovište č.1 a umiestni tam
čerpadlo s najväčším výkonom t.j. Tohatsu z Iveca Daily (1500 l/min). Úlohou tejto jednotky
je na pokyn veliteľa zásahu nasať vodu z rybníka za pomoci nasávacích hadíc a plávajúceho
nasávacieho koša.
Od tejto sacej jednotky bude vytvorené dopravné vedenie zo 7 ks hadíc typu ,,B“, cez
ktoré sa bude voda prečerpávať na stanovište č.2, umiestnené 140 m od stanovišťa 1 ako je to
znázornené v prílohe č.5, a kde je umiestnená PS 12 DHZO Lovča. Úlohou tejto jednotky je
prebrať vodu od prvého stanovišťa a dopraviť ju, pomocou 6 ks hadíc ,,B“, na stanovište č. 3,
kde je umiestnená ďalšia PS 12 DHZO Pitelová. Jej úlohou je prebrať vodu za pomoci
zberača, pouţiť pretlakový ventil a 5 m hadicu „B“ napojenú na zberač, a prostredníctvom 4
hadíc „B“ dopraviť vodu na stanovište č.4, kde je umiestnená PS 12 DHZO Trnavá Hora.
Táto jednotka preberie vodu za pomoci zberača, pouţije pretlakový ventil a 5 m hadicu „B“
napojenú na zberač, a prostredníctvom 4 hadíc „B“ dopraví vodu na stanovište č.5, kde je
umiestnená PS 12 DHZO Prestavlky. Tí pouţijú 3 hadice „B“ po stanovište č.6, kde je

jednotka DHZO Pitelová. Táto sa rozdeľovačom napojí na diaľkové hadicové vedenie
prostredníctvom rozdeľovača a vytvorí dva C prúdy, jeden z nich sa ešte rozvetví
rozdeľovačom na jeden C prúd na hasenie a dva D prúdy na ochladzovanie ďalších častí
strechy. V prípade nedostatočného tlaku v C prúde je potrebné ho odpojiť od rozdeľovača
a pripojiť na čerpadlo v automobile IVC Daily CAS 15 a potom z neho vytvoriť jeden C prúd,
ktorý sa opäť napojí na rozdeľovač. ( Príloha 2 a 3)
Prepočet pre diaľkovú dopravu vody:
Lh- vzdialenosť čerpadiel,
Nč- počet čerpadiel,
Ht- tlakové straty v hadicovom vedení (pre 600 l/min a jedno B vedenie je Ht = 9,4 m.v.st. na
100 m)
Ha tlakové straty v armatúrach 7,5 zberač a 7,5 pretlakový ventil= 15 m.v.st.
Vstupný tlak pred čerpadlom najmenej 0,2 MPa
Pri vodnom zdroji stanovište č.1
Čerpadlo TOHATSU z IVC DAILY: tlak 1,0 MPa, výkon čerpadla 1500 l/min pri nasávacej
výške 3 m
Výpočet vzdialenosti k druhému stanovišťu (čerpadlu PS12), cca po 7 výškových metroch
(283-290 m.n.m.)
𝐻 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 𝐻𝑡 + 𝐻𝑎
=
100 − 20
7 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 9,4 + 15
1=
100 − 20
𝑁č =

𝐿𝐻 =

80 − 7 − 15
= 617,02 𝑚 > 140 𝑚 𝑜𝑑 𝑠𝑡. 1 𝑝𝑜 𝑠𝑡. 2
0,01 ∗ 9,4

Stanovište 2 (PS 12)
Od St. 2 do st. 3 je vzdialenosť 120 m (6 hadíc) a prevýšenie 4 m (290-294 m.n.m)
𝐻 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 𝐻𝑡 + 𝐻𝑎
=
80 − 20
4 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 9,4 + 15
1=
60
𝑁č =

𝐿𝐻 =

60 − 4 − 15
= 436,17 𝑚 > 120 𝑚 𝑜𝑑 𝑠𝑡. 2 𝑝𝑜 𝑠𝑡. 3
0,01 ∗ 9,4

Stanovište 3 (PS 12) – od st. 3 do st. 4 je vzdialenosť 80 m (4 ks hadíc) a prevýšenie cca 9m
(294-303 m.n.m.)
𝑁č =

𝐻 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 𝐻𝑡 + 𝐻𝑎
=
80 − 20

1=

9 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 9,4 + 15
60

𝐿𝐻 =

60 − 9 − 15
= 382,97 𝑚 > 80 𝑚 𝑜𝑑 𝑠𝑡. 2 𝑝𝑜 𝑠𝑡. 3
0,01 ∗ 9,4

Stanovište 4 (PS 12)- od st. 4 do st. 5 je vzdialenosť 80 m (4 ks hadíc) a prevýšenie cca 9m
(303-312 m.n.m.)
𝐻 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 𝐻𝑡 + 𝐻𝑎
=
80 − 20
9 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 9,4 + 15
1=
60
𝑁č =

60 − 9 − 15
= 382,97 𝑚 > 80 𝑚 𝑜𝑑 𝑠𝑡. 2 𝑝𝑜 𝑠𝑡. 3
0,01 ∗ 9,4
Stanovište 5 od st. 5 do st. 6 je vzdialenosť 60 m (3 ks hadíc) a prevýšenie cca 4m
(312-316 m.n.m.)
𝐻 + 0,01 ∗ 𝐿𝐻 ∗ 𝐻𝑡 + 𝐻𝑎
𝑁č =
=
80 − 20
4 + 0,01 ∗ 60 ∗ 9,4 + 15
1=
80 − 𝑥
𝐿𝐻 =

𝑥=

80
= 0,55 𝑀𝑃𝑎 𝑝𝑟𝑖 𝑟𝑜𝑧𝑑𝑒ľ𝑜𝑣𝑎č𝑖
4 + 0,01 ∗ 60 ∗ 9,4 + 15

Počty hasičov na jednotlivých stanovištiach
Číslo stanovišťa

Minimálny počet členov

1 DHZO Lovča

Strojník + 2 hasiči

2 DHZO Lovča

Strojník + 2 hasiči

3 DHZO Pitelová

Strojník + 3 hasiči

4 DHZO Trnavá Hora

Strojník + 3 hasiči

5 DHZO Prestavlky

Strojník + Veliteľ zásahu + 4 hasiči

6 DHZO Pitelová

Strojník + 6 hasiči

6.1.4. Časový harmonogram
Čas

Útvar, osoba

Priebeh cvičenia

Situácia na mieste zásahu

Predpokladaná činnosť

8:43

Vznik poţiaru v materskej
škole

8:48

Oznamovateľ TC

Ohlásenie udalosti veliteľovi DHZO Prestavlky

8:49

DHZO Prestavlky

Prijatie správy o poţiari

Od 8:50

DHZO Prestavlky

Vyhlásenie poplachu, výjazd a privolanie
posilových jednotiek DHZO Lovča, Pitelová
a Trnavá Hora

9:00

Hasičská jednotka DHZO
Prestavlky

Príchod na miesto poţiaru

9:01

Poţiarom zasiahnutý priestor
strešnej konštrukcie školy

Veliteľ zásahu- prvotný prieskum, odpojenie
elektrickej energie.

Od 9:05

DHZO Prestavlky

Začatie príprav na diaľkovú dopravu vody,
vytvorenie stanovišťa č. 5 a priebeţný prieskum,
zabezpečenie cesty k rybníku a usmerňovanie
prichádzajúcich hasičských jednotiek na
jednotlivé stanovištia

9:20

DHZO Lovča

Príchod na miesto určenia, nahlásenie príchodu
veliteľovi zásahu a príprava stanovišťa čerpania
vody z rybníka pomocou čerpadla TOHATSU
a stanovišťa č.2 s PS 12

9,30

DHZO Pitelová

Príchod na miesto určenia, nahlásenie príchodu
veliteľovi zásahu a príprava stanovišťa č.3 s PS
12 a bojového rozvinutia na poţiarovisku.

9,35

DHZO Trnavá Hora

Príchod na miesto určenia, nahlásenie príchodu
veliteľovi zásahu a príprava stanovišťa č.4 s PS
12.

9,40

DHZO spolu

Zahájenie diaľkovej dopravy vody pre hasenie
poţiaru

9,50

Lokalizácia poţiaru

Zastavenie ďalšieho šírenia poţiaru.

10,00

Likvidácia poţiaru

Dohasenie poţiaru, ukončenie záchranných prác,
záverečný prieskum.

10,05

Koniec cvičenia

Upratanie miesta TC a prípadná zmena situácie,
zmena rozmiestnenia a počtu prenosných
čerpadiel

11,00

Vyhodnotenie cvičenia

Zhodnotenie cvičenie, prípadné prediskutované
nedostatky, nesprávne činnosti

Do 24
hodín

Protipoţiarna hliadka z členov
DHZO Prestavlky

Monitorovanie poţiaroviska, obhliadky na
zabránenie opätovného vzniku poţiaru.

6.1.5 Bezpečnostné opatrenia

Všetci účastníci cvičenia budú vybavení osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami minimálne v štandardnom rozsahu. Ďalšie ochranné pomôcky a prostriedky
budú pouţité podľa rozhodnutia veliteľa zásahu s ohľadom na miesto nasadenia a vykonávanú
činnosť. TC bude prebiehať v dobe mimo vyučovania. Po celú dobu cvičenia bude trvale
prítomná zodpovedná osoba, ktorá sprístupní priestory pre cvičenie a prevedie s vedúcim
cvičenia pred i po prehliadku objektu z dôvodu vylúčenia škôd na majetku.

6.1.6 Ukončenie zásahu a vyhodnotenie TC

Po ukončení zásahu určí veliteľ zásahu čas vyhodnotenia TSC na 11.00 hod. Do tejto
doby zúčastnení členovia hasičských jednotiek ošetria pouţité technické prostriedky. Na
vyhodnotení veliteľ zásahu určí poţiarne hliadky z členov DHZO Prestavlky. Tieto hliadky
budú vykonávať obhliadky po dobu 24 hod.

7. Záver
Cieľom tohto TC bolo overenie schopností a zručností hasičských jednotiek a ich
veliteľov pri zdolávaní poţiaru v materskej škole a tvorení hadicového vedenia pre diaľkovú
dopravu vody ako aj práca s pridelenou hasičskou technikou a vecnými prostriedkami.
Overila sa akcieschopnosť DHZO Prestavlky, Lovča, Pitelová a Trnavá Hora a ich vzájomná
spolupráca. Cvičenie prebehlo bez väčších technických problémov. Na prúdniciach C bol
dostatočný tlak z čoho vyplýva, ţe dodávka hasiacej látky by bola postačujúca na lokalizáciu
a likvidáciu poţiaru. Účinnosť hasenia by bola postačujúca, ako aj diaľková doprava vody.
Zámerne nebola vyuţitá hydrantová sieť, ktorá sa v obci nachádza a pomoc hasičských
jednotiek HaZZ.
Po praktickom prehodnotení TC sme dospeli k záveru, ţe pri danej situácii je doprava
vody prostredníctvom prenosných čerpadiel efektívna. Ďalej DHZO Prestavlky, Lovča
Pitelová a Trnavá Hora majú k dispozícií potrebné mnoţstvá technických prostriedkov.
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