Sústredený krajský povodňový výcvik 2019
Miesto a dátum konania: rieka HRON – vodácka základňa Revištské Podzámčie, 4.-6.9.2019

Výcvik bol zameraný na zvýšenie odbornej pripravenosti príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) Banskobystrického kraja pri ovládaní a manévrovaní
so záchrannými člnmi pri vykonávaní záchranných prác na vodnom toku, vykonávaní
záchrany osôb z vodného toku pomocou jednoduchých prostriedkov, vyhľadávaní
nezvestných osôb vo vodnom toku a obsluhe prostriedkov povodňovej záchrannej služby.
Výcviku sa zúčastnilo celkovo 140 príslušníkov zo všetkých okresných riaditeľstiev
HaZZ Banskobystrického kraja, 8 koordinátorov, 6 príslušníkov Krajského riaditeľstva HaZZ
v Banskej Bystrici, ktorí organizačne zabezpečovali výcvik, 4 inštruktori a 9 členov
potápačskej skupiny.

Disciplína č. 1
Vyhľadávanie a záchrana osôb na tečúcej rieke s využitím raftových člnov UZC 440
Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali vyhľadávanie osôb vo vodnom toku
a zároveň záchranu topiacej sa osoby z člna na tečúcej rieke. Súčasťou tejto disciplíny bolo aj
precvičenie ovládania raftového člna na tečúcej vode a precvičenie spôsobov kotvenia člna.

Disciplína č. 2
Záchrana topiacich sa osôb z brehu pomocou dostupných technických prostriedkov
Pri plnení tejto disciplíny bol vykonaný nácvik záchrany topiacich sa osôb z brehu
pomocou hádzacích plávajúcich lán a záchranných kolies. Následne bola precvičovaná
priama záchrana s využitím suchých protipovodňových oblekov. Členovia družstva PZS sa
rozmiestnili po brehu vodného toku vybavení hádzacími plávajúcimi lanami a záchrannými
kolesami pomocou ktorých vykonávali záchranu topiacej sa osoby. Zároveň príslušníci
precvičovali prenos bremena vo vodnom toku.

Disciplína č. 3
Oboznámenie sa s technickým prostriedkom – ISO kontajner a jeho využitím pri zásahovej
činnosti
Na tomto stanovisku mali príslušníci možnosť oboznámiť sa s vybavením ISO C
kontajnera dislokovaného na OR HaZZ vo Zvolene, ktorý bol doplnený o technické
prostriedky využívané pri zdolávaní následkov po povodniach, resp. so zásahmi na vodných
tokoch a plochách.

Počas výcviku bol zo strany príslušníkov prejavený záujem a precvičované činnosti a
oznámenie sa s prostriedkami povodňovej záchrannej služby. Príslušníci aktívne pristupovali
k vykonaniu všetkých disciplín a vykonaním určených úloh si zvýšili odbornú pripravenosť
pri vykonávaní záchranných prác na tečúcej rieke. Pri výcviku bola preukázaná výhoda
využitia raftových člnov v použití bez lodného motora na záchranu a vyhľadávanie osôb na
vodnom toku.

