Záznam
z prijatia na Generálnom riaditeľstve Hasičského záchranného
zboru ČR dňa 24.1.2008
Prítomní: pplk. Ing. Marie Tauferová, odbor prevencie, oddelenie technickej prevencie HZS ČR
Peter Grečko, autor a manažér projektu Bezpečné Bývanie RYS, riaditeľ firmy RYS
Marcela Beňušková, firma RYS

Pán Peter Grečko predstavil svoju činnosť a to najmä z pohľadu realizácie projektu Bezpečné
bývanie RYS, ktorý je zameraný na zvyšovanie bezpečnosti bývania vo viac bytových domoch.
Projekt bol predstavený pani pplk. Ing. Marii Tauferovej z oddelenia technickej prevencie HZS ČR
komplexne z dôrazom na princípy technického riešenia.
Dôvodom stretnutia a predstavenia projektu na pôde HZS ČR je realizácia projektu v niekoľkých
českých mestách ako je napr. Brno, Praha, Ústi nad Labem, Ostrava. Nakoľko zabezpečenie
bytových domov realizované podľa projektu súvisí aj s požiarnou bezpečnosti, považuje pán Grečko
za správne, aby mali zástupcovia HZS ČR čo najviac informácií o technických prvkoch projektu, ich
funkčnosti nie len počas bežnej prevádzky prístupového systému, ale aj v prípadoch núdze
a ohrozenia života.
V minulom roku boli zaznamenané prípady sťažností obyvateľov domov v Brne, v ktorých vyslovili
obavy ako bude prístupový systém (inštalovaný podľa projektu Bezpečné bývanie RYS) fungovať
v prípade požiaru. Pán Grečko vysvetlil dôležitosť dodržiavať správny a odporúčaný postup pri
inštalácii a osadzovaní jednotlivých komponentov zo strany montážnych firiem. Tento postup tiež
zahŕňa spôsob rýchleho uvoľnenia únikových ciest a trvalé odblokovanie elektronických
zabezpečených dverí v stave núdze pomocou núdzového výstupného tlačidla.
Pri navrhovaní technických prvkov projektu sa od začiatku myslelo na vylepšovanie existujúceho
stavu aj z pohľadu ochrany pred požiarmi a inštalované prvky majú schopnosť zvyšovať bezpečnosť
obyvateľov aj v tomto smere. Pán Grečko zdôraznil v tejto súvislosti niekoľko technických
charakteristík:
inverznú funkciu elektromagnetických zámkov, ktoré sú súčasťou zábranového systému –
zámky sú v stave funkčnosti pokiaľ je k ním privádzaný prúd. Táto funkcia umožňuje
okamžité odblokovanie elektricky zabezpečených dverí pri výpadku alebo vypnutí prúdu,
spomenutá bola tiež možnosť spálenia elektrického vedenia v prípade požiaru, vo všetkých
uvedených prípadoch sú dvere voľne priechodné a zostávajú trvalo odblokované.
-

ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou týchto zámkov je , že neobsahujú žiadne mechanické časti
a nemôže dôjsť k ich zaseknutiu, spriečeniu napr. pri vyvinutí príliš veľkého tlaku na dvere.
V prípade zásahu hasičskej jednotky je možné dvere vypáčiť bez poškodenia rámu dverí
alebo zámkov do 10 sekúnd, čo je v porovnaní s dverami s mechanickým uzamknutím veľký
prínos pre rýchlosť zásahu. Prídržná sila magnetov na jedných dverách je cca 600 kg.

-

prístupový systém tak ako je navrhovaný v projekte neobsahuje mechanické zamykacie
prvky, t.j. vylučuje možnosť náhodného alebo úmyselného mechanického uzamknutia
vchodových dverí, prípadne zalomenia kľúča v zamykacom systéme, čo znemožňuje
otvorenie a spriechodnenie únikového východu. V takýchto prípadoch mechanického
uzamykania, nie je možné núdzové otvorenie riešiť jednoduchým spôsobom ako pri
elektronických systémoch, napr. núdzovým tlačidlom, či vypnutím prívodu elektrického
prúdu.

Pán Grečko odporučil možnosť praktickej ukážky funkčnosti systému pre hasičské jednotky.
Podobne sa vykonali ukážky a následné praktické cvičenie napr. pre Hasičský a záchranný útvar
hlavného mesta Bratislava. Hasiči si sami otestovali možnosti odblokovania dverí za pomoci
prostriedkov, ktoré pri zásahoch bežne používajú.
Pán Grečko tiež zdôraznil potrebu komunikácie s obyvateľmi bytových domov zo strany zástupcov
vlastníkov (výborov samospráv, správcovských firiem apod.) a ich informovanie o nových

technických zariadeniach, ich obsluhe a prevádzke.
správam a neopodstatneným obavám obyvateľov.

Týmto spôsobom sa predíde poplašným

Vysvetlil základné charakteristiky spolupráce s Políciou SR a HaZZ SR a snahu vytvoriť možnosť
dohody o súčinnosti týchto dvoch zložiek Ministerstva vnútra SR na prevencii kriminality. Spomenul
aj spoluprácu a konzultácie, ktoré od roku 2005 prebiehajú ohľadom realizácie projektu s odborom
prevencie kriminality Ministerstva vnútra ČR. Ako návrh dal možnosť 4-straných stretnutí zástupcov
polície a hasičských zborov z oboch krajín (Česká republika, Slovenská republika), kde by sa na
profesionálnej úrovni pripravil ďalší postup a zosúladenie preventívnych opatrení z pohľadu ochrany
pred požiarmi a z pohľadu prevencie kriminality.
Pani Tauferová spomenula rôznu technickú úroveň požiarnej bezpečnosti stavieb v Čechách a na
Slovensku v porovnaní s inými krajinami EÚ, čo v konečnom dôsledku spôsobuje aj problémy pri
aplikovaní EÚ noriem do praxe. Uvítala možnosť širšej diskusie a ako jeden z možných výsledkov
takýchto stretnutí so slovenskými partnermi vidí aj v príprave nových legislatívnych úprav, ktoré by
zohľadňovali reálny stav možnosti zabezpečenia bytových domov.
Ďalšie navrhované stretnutie pána Grečka so predstaviteľmi GR HZS ČR je predbežne plánované na
14.2.2008, kde sa bude v začatej diskusii pokračovať.
Na stretnutí pán Grečko odovzdal pre potreby HZS ČR súbor materiálov:
informačný katalóg Bezpečné bývanie RYS
katalógy o vlastnostiach a charakteristikách technických zariadení využívaných v rámci
projektu
rôzna dokumentácia ohľadom požiarnej prevencie a dodržiavaní protipožiarnych predpisov
v bytových domoch
fotodokumentácia

O stretnutí zo dňa 22.1.2008 bude pán Grečko informovať zástupcov Ministerstva vnútra SR,
Ministerstva vnútra ČR a Hasičského a záchranného zboru SR:
-

plk. JUDr. Milan Bodocký, vedúci oddelenia prevencie, Kancelária prezidenta Policajného
zboru Slovenskej republiky

-

Mgr. Jitka Gjuričová – riaditeľka odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra Českej
republiky

-

pplk. Mgr. Pavol Komár, riaditeľ odboru požiarnej prevencie, Hasičský a záchranný zbor
Slovenskej republiky

V Bratislave 28.1.2008
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