Článok DHZ Abrahám uverejnený v časopise Požiarnik 9/2015
Dýchacia technika v DHZ?
V piatok 24. júla sa členovia DHZ Abrahám a DHZ Šúrovce zúčastnili spoločného výcviku v
protiplynovom stredisku v Slovnafte. Toto školenie slúţi kaţdý rok na overenie fyzickej a
psychickej pripravenosti hasičov v podmienkach simulujúcich skutočné podmienky pri zásahu
s dýchacími prístrojmi. Hasiči si v polygóne precvičia pohyb a vyhľadávanie osôb alebo
nebezpečných látok v zadymenom prostredí, komunikáciu, spoluprácu pri zdolávaní prekáţok
a prekonávanie stiesnených priestorov, to všetko s pouţitím dýchacích prístrojov. Pri výcviku
boli pouţité dýchacie prístroje Saturn, ktoré pouţívame uţ 5 rokov pri zásahoch a cvičeniach.
Tu by sme sa radi zastavili a troška objasnili pouţitie dýchacích prístrojov v našich
jednotkách. V časopise Poţiarnik 4/2015 vyšiel článok pod názvom Zásady organizácie
výkonu protiplynovej sluţby v hasičských jednotkách. Článku nič nechýbalo po odbornej
stránke, naopak boli sme radi, ţe tvorcovia časopisu pouţili okrem vyhlášky č.611/2006 aj
našu fotografiu z cvičenia. Čo sme v článku nenašli bol skôr osobný postreh, rady
a skúsenosti pre zbory, ktoré uvaţujú o pouţití ADP (v skratke autonómne dýchacie prístroje).
Radi by sme prispeli zopár poznatkami, ktoré sme nadobudli za posledných 5 rokov u nás
v Abraháme. Prvé dva kusy Saturn S7 sme zakúpili v Čechách v lete 2010, konkrétne od
hasičov Dolní Benešov. Rozhodli sme sa pre tento krok nakoľko pri zásahoch boli členovia
zboru viackrát vystavený pôsobeniu splodín horenia, pri hasení bol problém priblíţiť sa
k ohnisku kvôli veľkému zadymeniu, nehovoriac o dýchacích problémoch hasičov v
nasledujúcich dňoch. Bola to doba keď dobrovoľníci ani len nesnívali o dotáciách a zaoberali
sa viac utápaním obrovských financií v hasičskom športe, čo pokračuje bohuţiaľ dodnes - viď
zasahujúci hasiči v legínach a pod. Napriek kritike sme sa vydali svojou vlastnou cestou posúvať zbor v zásahovej činnosti a byť tak viac nápomocný pre kolegov profesionálnych
hasičov. Ďalšie prístroje Saturn S7 sme dostali darom od OR HaZZ v Galante - za túto pomoc
im dodnes ďakujeme! Nasledovalo učenie sa pracovať s ADP, zháňali sme informácie
ohľadom údrţby, viaceré veci sme sami skúšali ako fungujú. Museli sme zohnať masky
k niektorým prístrojom, bolo nutné spraviť revízie fliaš, pľúcnych automatík, výmenu
vrapových hadíc, tesnení, spraviť dokumentáciu atď. Dnes môţeme potvrdiť, ţe sa všetka tá
námaha vyplatila. Nech si hovorí kto chce čo chce, prístroje Saturn sú skvelé prístroje.
Samozrejme pretlakové prístroje majú viac výhod, no pre pouţitie v DHZ podtlakové Saturny
plne postačujú a budú postačovať ešte zopár rokov, neţ sa prejde na pretlak. Ich výhodou je
lacná obstarávacia cena a omnoho lacnejší servis oproti pretlakovým verziám. Náhradné diely
sa dodnes vyrábajú a ešte sa budú vyrábať, netreba sa báť. Pouţívali sa roky a rozhodne
nepatria do histórie. Kto sa naučí dýchať so Saturnom, ľahko po čase prejde na nové prístroje
a získa okrem iného aj cenné skúsenosti. Odporúčame zborom určiť jedného zodpovedného
človeka, ktorý bude mať dýchaciu techniku na starosti – školenia, výcvik, údrţbu a pod.
Školenie v polygóne nie je vôbec finančne náročné a dá sa ľahko uhradiť z dotácii.
Nájdu sa však ľudia v DPO, ktorí odsudzujú pouţitie dýchacích prístrojov. Títo členovia
(bohuţiaľ starší vo viacerých prípadoch) dodnes nepochopili princíp súčinnosti DHZ a HaZZ
v novom systéme. Ţijú si vo svojom svete a systéme ktorý kedysi fungoval resp. viac
nefungoval ako fungoval. Nikdy nemali na sebe dýchací prístroj, nemali za sebou dostatok

zásahov, zaoberali sa viac súťaţami a výročnými schôdzami za tie roky ako technikou
a výcvikom. Vyzývame touto cestou hasičov aby sa od takýchto ľudí dištancovali, nenechali
sa poučovať, išli svojou vlastnou cestou, spoznali nových a predovšetkým skúsenejších ľudí.
Na hasičov sú dnes kladené iné nároky ako na dobrovoľných hasičov v minulosti. Uţ
z hľadiska bezpečnosti je pouţitie ADP pri práci hasičov nutnosť. Chránime si predsa svoje
zdravie, nikto z nás nechce zasahovať s tým aby si ublíţil. Ak má byť naša pomoc efektívna
a bezpečná zároveň, musíme pristupovať k práci zodpovedne. Myslime na to pri kaţdom
zásahu. Na záver by sme sa chceli poďakovať členom DHZ Šúrovce za spoločný výcvik
a všetkým zasahujúcim hasičom ţeláme čo najviac úspechov v ich dobrovoľnej činnosti.
Kolektív hasičov DHZ Abrahám

