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I. 

Charakteristika 
 

1. Pri hasení požiaru počas silného mrazu môže dôjsť   
a) k zamŕzaniu hasičských čerpadiel alebo hadicových vedení a armatúr, 
b) k zaťažovaniu konštrukcií budov a technológií, hasičskej techniky a vecných 

prostriedkov zamŕzajúcou používanou vodou na hasenie,  
c) k obmedzeniu pohyblivosti hasičov na klzkom povrchu, 
d) k obmedzeniu použiteľnosti hasičskej a inej techniky, 
e) k obmedzeniu použiteľnosti vodných zdrojov, 
f) k obmedzeniu času nasadenia zasahujúcich hasičov, a tým k zvýšeným 

požiadavkám na sily a prostriedky, 
g) k intenzívnejšiemu horeniu podporovanému tepelným rozdielom horenia 

a okolia. 
2. Pri hasení požiaru počas silného mrazu hrozí nebezpečenstvo podchladenia 

a omrznutia, nebezpečenstvo pádu hasičov, ďalších osôb alebo evakuovaných 
zvierat. 

 
II. 

Úlohy a postup činnosti 
 

Pri hasení požiaru za silného mrazu treba  
a)  používať pri vonkajších požiaroch predovšetkým kompaktné prúdy B a C podľa 

možnosti bez rozdeľovača, 
b)   vykonávať výmenu dýchacích prístrojov na miestach chránených pred mrazom, 
c)  ukladať náhradné nezavodnené hadicové vedenie pri prúdoch nasadených 

v hlavnom smere požiarneho útoku a chrániť ho pred namočením, 
d)  zasypávať hadicové spojky snehom alebo iným spôsobom tepelne chrániť celé 

hadicové vedenie, 
e)  umiestňovať rozdeľovače podľa možnosti vo vnútri budov; na voľnom 

priestranstve treba zabezpečiť ich tepelnú izoláciu, 
f)   dbať na to, aby nedošlo k poliatiu rebríkov, zásahových ciest a nástupných plôch 

vodou, 
g) dbať na to, aby nedošlo k úplnému uzatvoreniu prúdnic a rozdeľovačov, 

k úplnému zastaveniu čerpadiel a k uzatvoreniu ventilov čerpadiel, 
h)   zabezpečiť dostatočnú zálohu síl a prostriedkov, 
i)    otvárať okná, dvere a iné otvory v miestnostiach len v nevyhnutných prípadoch, 
j)    nemeniť stanovište prúdov a neprerušovať dodávku vody, 
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k)   prijať opatrenia na zabránenie podchladeniu alebo omrznutiu zachránených 
alebo evakuovaných osôb i zvierat, prípadne zabrániť škodám na majetku 
pôsobením mrazu, 

l)    prijať opatrenia na zabránenie podchladeniu a omrznutiu zasahujúcich hasičov, 
m) rušiť hadicové vedenie pri zníženom tlaku; z rozpojovaním hadíc začať od 

prúdnice a postupovať smerom k čerpadlu, 
n)  odpojené hadice postupne skladať a súčasne odvodňovať a čo najskôr ich 

odviesť a uložiť, 
o) zabezpečiť podľa možnosti posypanie komunikácií, zásahových ciest 

a nástupných plôch. 
 

III. 
Očakávané zvláštnosti 

 
      Pri hasení požiaru za silného mrazu môže dôjsť k týmto komplikáciám:  
a) sťažená dostupnosť miesta zásahu a predĺženie času dojazdu,  
b) sťažená doprava na miesto zásahu, 
c) namŕzanie vody na hasičskej technike a na vecných prostriedkoch, 
d) zamŕzanie čerpadiel a ďalších vecných prostriedkov pri doprave vody, 
e) primŕzanie nekrytých častí tela alebo mokrých predmetov na kovové predmety, 
f) zaťaženie konštrukcií a technických prostriedkov námrazou, 
g) zmena vlastností hasiacich látok, 
h) zmena mechanických alebo iných vlastností vecných prostriedkov a ich poruchy 

(rádiostanice, dýchacie prístroje), 
i) nedostatok vodných zdrojov a zníženie výdatnosti vody v prírodných vodných 

zdrojoch, niektoré hydranty môžu byť nepoužiteľné, 
j) náročné tylové zabezpečenie pri dlhotrvajúcich zásahoch, 
k) zložitá manipulácia s hasičskou technikou alebo vecnými prostriedkami pri 

odchode z miesta zásahu. 
 


