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I. 

Charakteristika 
 
  Pri zásahu má prednosť záchrana osôb pred záchranou zvierat a majetku. 
Záchranou majetku sa rozumie evakuácia materiálu (vecí) z dosahu bezprostredného 
ohrozenia požiarom, živelnou pohromou alebo z dosahu inej mimoriadnej udalosti. 
Ide najmä o tieto situácie: 
a) hrozí poškodenie materiálu ohňom, splodinami horenia alebo hasiacou látkou, 
b) materiál prekáža pri likvidácii požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej 

udalosti, 
c) materiál môže spôsobiť výbuch alebo rozšírenie požiaru a nemožno využiť iné 

spôsoby na jeho ochranu, 
d) hmotnosť materiálu môže spôsobiť zrútenie konštrukcie,  
e) likvidácia požiaru za sťažených podmienok (napríklad silný vietor - možnosť 

prenesenia požiaru, nedostatok vody - odstránenie horľavých látok), 
f) zníženie množstva horľavej látky (hasenie nádob s horľavou látkou, odčerpanie 

pohonných hmôt z nadrží vozidiel pri havárii, odľahčenie nákladu), 
g) evakuácia nákladu havarovaného dopravného prostriedku. 
 

II. 
Úlohy a postup činnosti 

 
1. Veliteľ zásahu rozhoduje o začatí a o ukončení činností na záchranu osôb, zvierat   

a majetku. Veliteľ zásahu určí taký spôsob záchrany, ktorý je v danej situácii 
najbezpečnejší pre hasičov. Treba zvážiť, či účinný zásah proti požiaru alebo 
ochrana materiálu nevylúči potrebu vykonávania záchrany. 

2. Pri vykonávaní záchrany materiálu treba zvoliť tento postup: 
a) zistiť množstvo a druh materiálu, ktorý treba zachrániť alebo evakuovať, 

stupeň jeho ohrozenia alebo riziko vzniku komplikácií, ak by materiál zostal na 
mieste, 

b) zabezpečiť prítomnosť personálu, využiť evakuačné plány alebo inú 
dokumentáciu (dokumentácia zdolávania požiarov), 

c) zvoliť vhodný spôsob záchrany, 
d) určiť miesto, na ktoré sa bude materiál vynášať, zabezpečiť jeho stráženie 

a urobiť zoznam cenného materiálu, zabezpečiť materiál proti poškodeniu 
poveternostnými vplyvmi. 

3. Ak ide o nebezpečné látky, materiál možno evakuovať len do vhodných nádob 
a priestoru pri zohľadnení vlastností nebezpečnej látky. Látky, ktoré nebezpečne 
reagujú s vodou, možno evakuovať len do suchých nádob. Látka reagujúca 
s vodou nesmie byť vystavená poveternostným vplyvom. Látky, ktoré uvoľňujú 
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nebezpečné plyny, musia byť umiestnené do vetraného priestoru (pozor na 
nebezpečenstvo výbuchu). 

4. Ak je to možné, veliteľ zásahu by mal na evakuáciu materiálu využiť 
predovšetkým odborný personál, ktorý pozná situáciu na mieste udalosti. Súčasne 
musí zvážiť, či personál nebude vystavený neprimeranému nebezpečenstvu, musí 
zabezpečiť nad nasadenými osobami dohľad alebo ich vybaviť dostupnými 
ochrannými prostriedkami.  

 
III. 

Očakávané zvláštnosti 
 

1.   Pri záchrane majetku treba počítať s týmito komplikáciami: 
      a)  vyššia potreba síl a prostriedkov alebo špeciálnej mechanizácie, 

b) zvýšené nebezpečenstvo úrazu pri evakuácii ťažkých predmetov, 
c) ťažkosti s rozpoznávaním cenného materiálu alebo nebezpečného materiálu, 
d) chýbajúce evakuačné plány, 
e) neprítomnosť majiteľov, užívateľov alebo správcu, 
f) nebezpečenstvo odcudzenia evakuovaného materiálu, 
g) ťažkosti so zablokovaním únikových ciest alebo zásahových ciest, 
h) zmena v zaťažení konštrukcie, 
i) nutnosť prispôsobenia evakuačnej cesty, 
j) havária evakuovaného zariadenia, 
k) nedostatok vhodných priestorov na uloženie evakuovaného materiálu. 

2.  Nebezpečenstvo zranenia hasičov: 
     a)  pritlačenie k stene alebo ku konštrukcii, 
     b)  poranenie končatín, 
     c)  nebezpečenstvo pádu, 

    1c.   zrútenie konštrukcie budovy alebo skladovaného materiálu, 
          2c. nebezpečenstvo vyplývajúce z druhu mimoriadnej udalosti (napríklad 

nebezpečné látky, utopenie). 
 
 


