Sústredený krajský povodňový výcvik 2018
Miesto a dátum konania:

Vodná nádrţ Teplý Vrch, 5.-7.November 2018

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 vodnej hladine, odstraňovaní
následkov úniku ropných produktov na vodnej ploche alebo vodnom toku a obsluhe
prostriedkov povodňovej záchrannej sluţby.
Výcviku sa zúčastnilo 138 príslušníkov zmenovej sluţby zo všetkých
okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja, 8 koordinátorov, 6 inštruktorov (KR
HaZZ BB, OR HaZZ BR a ZH, SŠPO MV SR v Ţiline a VC HaZZ Lešť), 4 príslušníci
Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, ktorí organizačne zabezpečovali výcvik, 9
členov potápačskej skupiny.

Spôsob vykonania výcviku
Výcviku sa v dňoch 5. aţ 7. novembra 2018 zúčastnili príslušníci zmenovej sluţby
jednotlivých Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja zaradení do
povodňových druţstiev, ktorí plnili jednotlivé disciplíny povodňovej záchrannej sluţby (ďalej
len „disciplíny PZS“) na vodnej ploche Vodného diela Teplý Vrch a na určených miestach
v jej okolí .
Povodňové druţstvo tvorilo 6 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým sluţobným
časom. Členmi povodňového druţstva museli byť najmenej dvaja vodcovia malého plavidla
s platným povolením na vedenie sluţobných plavidiel. V povodňových druţstvách
jednotlivých okresných riaditeľstiev boli zaradení príslušníci zo všetkých troch pracovných
zmien.
Výcviku sa ako koordinátori zúčastnili príslušníci s rovnomerne rozvrhnutým
sluţobným časom, ktorí plnia úlohy na úseku povodňovej záchrannej sluţby na jednotlivých
okresných riaditeľstvách HaZZ Banskobystrického kraja.
Po príchode na miesto výcviku a nástupe sa druţstvá rozdelili na jednotlivé stanovištia
na plnenie disciplín PZS. Podľa určeného časového harmonogramu sa druţstvá presúvali
medzi jednotlivými disciplínami tak, aby všetky druţstvá vykonali všetky určené činnosti.

Disciplína č. 1
Únik ropných produktov na vodnej ploche
Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali zachytávanie úniku ropných
produktov z poškodeného člna na vodnej hladine, za pouţitia pevných norných stien s
vyuţitím člnov s nízkym ponorom MARINE 17HD.

Disciplína č. 2
Únik ropných produktov na vodnej hladine
Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali zachytávanie úniku ropných
produktov z pritekajúcich na vodnú hladinu, za pouţitia ľahkých norných stien s vyuţitím
raftových člnov UZC 440.

Disciplína č. 3
Únik ropných produktov do vodného toku
Pri plnení tejto disciplíny bol príslušníkmi vykonaný nácvik likvidácie a zachytávanie
úniku ropných produktov do vodného toku (na tečúcej vode), s vyuţitím pevných a ľahkých
norných stien v spolupráci s SVP, š.p. a vyuţitím suchých protipovodňových oblekov.
Činnosť bola vykonávaná v suchých povodňových záchranných oblekoch.

Disciplína č. 4
Odčerpávanie ropných produktov z vodnej hladiny
Pri plnení tejto disciplíny boli príslušníkmi precvičené moţnosti odčerpávania
zachytených uniknutých ropných produktov z vodnej hladiny. Na odčerpávanie a likvidáciu
boli vyuţité čerpadlá
na so zberačom, čerpadlo na odčerpávanie ropných
produktov, separátor ropných produktov a materiálno-technické prostriedky PZS.

Vyhodnotenie

Počas výcviku bol zo strany príslušníkov prejavený záujem a precvičované činnosti a
oboznámenie sa s prostriedkami na zachytávanie a odstraňovanie ropných produktov z vodnej
hladiny, alebo z vodného toku.
Príslušníci aktívne pristupovali k vykonaniu všetkých disciplín a vykonaním určených
úloh si zvýšili odbornú pripravenosť pri zachytávaní úniku ropných produktov.
Pri výcviku bola preukázaná potreba doplnenia norných stien a do výbavy okresných
riaditeľstiev, ktoré by umoţnili rýchly a efektívny zásah pri úniku ropných produktov na
vodnú hladinu alebo do vodného toku.
Jediným negatívom výcviku bolo zranenie 1 príslušníka, u ktorého došlo k podvrtnutiu
dolnej končatiny pri vystupovaní z člna.

