Požiarno-taktické cvičenie v Abraháme –
31.1.2015

DHZ Abrahám spolu s DHZ Šúrovce predkladá správu o požiarno-taktickom
cvičení hasičov svojmu zriaďovateľovi v nasledovnom znení:
Dňa 31.1.2015 sa po dohode veliteľov DHZ Abrahám a DHZ Šúrovce uskutočnilo
spoločné požiarno-taktické cvičenie v miestnej ozdravovni v Abraháme. Pred samotným
začiatkom bolo cvičenie nahlásené na OR HaZZ v Galante. Cvičenie sa začalo
o 9:00hod. spoločným výjazdom oboch družstiev s technikou Avia A31 1+7 a Iveco Daily
1+4 z požiarnej zbrojnice v Abraháme. Bolo zamerané na precvičenie prieskumu a
likvidácie požiaru v budovách s využitím prírodného zdroja vody a cisterny. Sledované
boli postupy jednotlivých družstiev a od výjazdu hasičskej techniky po príjazd na miesto
udalosti, základy prieskumu a komunikácie cez rádiostanice, tvorba nasávacieho,
dopravného a útočného vedenia, likvidácia požiaru vodou a ťažkou penou. Okrem iného
sa zisťovala celková orientácia a použitie osobných ochranných prostriedkov pri práci
v zadymenom prostredí.
Kópia tejto správy bude odoslaná na OV DPO SR v Galante, OV DPO SR v Trnave,
OR HaZZ v Trnave a OR HaZZ v Galante.
Podrobný popis cvičenia – 1.časť:
1. Cvičenie sa začalo spoločným stretnutím oboch družstiev o 7:30hod. v požiarnej
zbrojnici v Abraháme, kde prebehla krátka inštruktáž o priebehu a poučenie
hasičov o dodržiavaní základov BOZP. Následne sa vykonala kontrola vystrojenia
členov a kontrola hasičskej techniky.
2. Na príkaz veliteľa DHZ Abrahám, ktorý bol zároveň veliteľom zásahu, obe
družstvá odchádzajú na miesto určenia, ktoré sa nachádza neďaleko miesta
zásahu, kde čakajú na ohlásenie požiaru v budovách miestnej ozdravovne.
3. Po príjazde na miesto zásahu veliteľ zásahu vydáva rozkaz o prvotnom
prieskume a o mieste odberu vody z prírodného zdroja (artézska studňa), určuje
dva zásahové úseky, veliteľa družstva Šúrovce, veliteľa družstva Abrahám, dve
prieskumné skupiny a členov na vykonanie odberu vody. Prieskumná skupina č.1
- Abrahám a č.2 - Šúrovce vykonávajú prieskum 1+1 s použitím ADP Saturn S7 a
zisťujú dva zdroje zadymenia (požiaru). Jeden v garáži za hlavnou budovou
ozdravovne a druhý v susednej budove.
4. Úsek č.1 (Abrahám) – Členovia určený na vykonanie odberu vody z prírodného
zdroja zisťujú, že prístup ku zdroju je zatarasený konármi a krovinami. Veliteľ
určuje jedného člena na odstránenie prekážok pomocou motorovej píly, ostatní
členovia pripravujú čerpadlo PS12 a vecné prostriedky na odber a dopravu vody.
Po vyčistení prístupovej cesty štyria členovia umiestňujú čerpadlo pri vodnom
zdroji, začínajú vytvárať nasávacie vedenie, dopravné vedenie 2xB ukončené
rozdeľovačom a dopravné vedenie 2xC na plnenie cisterny. Členovia prieskumnej
skupiny vytvoria útočné vedenie 2xC zakončené kombinovanou prúdnicou na
hasenie prvého ohniska. Po vytvorení nasávacieho vedenia strojník zisťuje
a oznamuje veliteľovi družstva Abrahám poruchu čerpadla PS12 (netesnosť
čerpadla). Veliteľ reaguje na vzniknutú situáciu nahradením čerpadla PS12
plávajúcim čerpadlom Honda z Iveca Daily, kontaktuje veliteľa družstva Šúrovce,

ktorý posiela dvoch členov s plávajúcim čerpadlom ku zdroju vody. Plávajúce
čerpadlo je zaistené lanom, namiesto pôvodných hadíc 2xB napojené na nové
dopravné vedenie 1xC s redukciou k rozdeľovaču, naštartované a spustené cez
šachtu do studne, začína sa s hasením prvého zdroja požiaru, po 5 minútach je
hlásená lokalizácia požiaru. Následne dostáva veliteľ družstva Abrahám správu
o poruche plávajúceho čerpadla (nasatie vody, nedostatok čerstvého vzduchu v
šachte). Kontaktuje veliteľa družstva Šúrovce a vyžiada si elektrocentrálu
s kalový čerpadlom z Iveca Daily. Zároveň posiela štyroch členov od zdroja vody
na presun techniky. Po spojazdnení centrály a kalového čerpadla pri zachovaní
pôvodného vedenia sa pokračuje v hasení a dopĺňaní cisterny. Po 25 minútach
od začiatku hasenia prvého zdroja požiaru hlásia členovia likvidáciu požiaru.
5. Úsek č.2 (Šúrovce) – Po prvotnom prieskume a zistení druhého ohniska
členovia prieskumnej skupiny vytvárajú jeden útočný prúd pomocou zariadenia na
rýchly zásah. Na povel veliteľa družstva Šúrovce vstupujú do budovy a likvidujú
druhé ohnisko požiaru. Po 5 minútach hlásia lokalizáciu požiaru, začínajú
s rozoberaním ohniska, dohášaním, a po 15 minútach od začiatku hasenia
nahlasujú veliteľovi likvidáciu požiaru. Pri nahlásení poruchy čerpadla PS12
veliteľ posiela dvoch členov s plávajúcim čerpadlom ku zdroju vody. Po spustení
čerpadla strojník začína dopĺňať cisternu Iveco Daily. Pri opätovnom nahlásení
poruchy na plávajúcom čerpadle strojník pripraví na rozkaz veliteľa
elektrocentrálu a kalové čerpadlo, počká na príchod členov a odovzdáva im
techniku. Po spustení kalového čerpadla pokračuje strojník v dopĺňaní cisterny.
6. Po nahlásení likvidácie požiaru v oboch úsekoch sa na rozkaz veliteľa zásahu
ukončilo hasenie a bol vykonaný záverečný prieskum v oboch skupinách. Po
prieskume bolo nariadené veliteľom družstiev stiahnutie útočných prúdov,
plávajúceho čerpadla Honda s príslušenstvom, čerpadla PS12, ako aj
nasávacieho vedenia a ich uloženie do hasičských automobilov. Kalové čerpadlo
napojené na elektrocentrálu, dopravné vedenie 1xC, rozdeľovač a dopravné
vedenie 2xC na dopĺňanie cisterny Iveco Daily bolo ponechané na 2.časť
cvičenia.
Podrobný popis cvičenia – 2.časť:
1. Po ukončení 1.časti a skontrolovaní techniky sa obe družstvá presunuli k cisterne
Iveco Daily. Oboznámili sa s tvorbou útočného vedenia pomocou zariadenia pre
rýchly zásah a s tvorbou vedenia na hasenie ťažkou penou. Je zapálený
nachystaný odpad v miestnosti budovy blízko druhého zdroja požiaru.
2. Na príkaz veliteľa zásahu zásahová skupina 1+1 pomocou zariadenia pre rýchly
zásah vykonáva prieskum a vytvára útočné vedenie a likviduje zdroj požiaru. Po 2
minútach je nahlásená lokalizácia požiaru, veliteľ vydáva pokyn vytvoriť vedenie
na hasenie ťažkou penou, hasenie požiaru je prerušené.

3. Po opätovnom rozhorení požiaru a vytvorení útočného vedenia 2xC s prenosným
primiešavačom, barelu s penidlom, s nasávacou savičkou, a prúdnicou P6
hasenie pokračuje až do likvidácie požiaru po 15 minútach od začiatku hasenia.
4. Po vykonaní záverečného prieskumu bol veliteľom zásahu vydaný príkaz na
zbalenie všetkej techniky vrátane útočného prúdu, elektrocentrály, kalového
čerpadla a dopravného vedenia z 1.časti a jej uloženie do automobilov. Po
skontrolovaní a uložení techniky sa družstvá presunuli k hlavnej budove
ozdravovne.
Podrobný popis cvičenia – 3.časť:
1. Po ukončení 2.časti a skontrolovaní techniky sa obe družstvá presunuli
s vozidlami pred hlavnú budovu ozdravovne. Oboznámili sa s tvorbou útočného
hadicového vedenia do poschodia a základnými zásadami prieskumu
v zadymenom prostredí. Medzitým bola do pivnice v hlavnej budove uložená
prázdna tlaková nádoba a zapálená dymovnica (filmársky dym), ktorá simulovala
zdroj požiaru a husté zadymenie. Veliteľ zásahu nahlásil dva zdroje požiaru
v hlavnej budove, jeden v pivnici a druhý na poschodí, určil dva zásahové úseky
a obe družstvá na jeho povel začali vykonávať zásah.
2. Úsek č.1 (Abrahám) – Veliteľ družstva Abrahám určil a vyslal prieskumnú
skupinu 1+1 na prieskum pivnice. Ostatní členovia pomáhali prieskumnej skupine
so správnym nasadením ADP a pred samotným začatím prieskumu boli zaistený
lanom. Prieskumom bolo zistené silné zadymenie v pivnici a nájdená prázdna
tlaková nádoba bez označenia. Veliteľ vydal pokyn na vynesenie prázdnej
nádoby a ukončenie prieskumu, ktoré bolo nahlásené veliteľovi zásahu.
3. Úsek č.2 (Šúrovce) – Veliteľ družstva Šúrovce určil a vyslal prieskumnú skupinu
1+2, ktorá začala vytvárať dopravné vedenie 1xB, rozdeľovač umiestnila pred
budovu a postupovala dnu s útočným vedením 2xC zakončeným kombinovanou
prúdnicou. Úlohou skupiny bola likvidácia požiaru na 1.poschodí. Členovia
používali ADP, prízemie bolo nezadymené, pri postupe na 1.poschodie na pravej
strane nahlásila skupina zrútenie podlaží, veliteľ okamžite zamietol postup na
ďalšie poschodia. Priestor na 1.poschodí bol zadymený, no s dobrou
viditeľnosťou. Požiar sa nachádzal v obytnej izbe, po dvoch minútach bola
nahlásená jeho lokalizácia a po 5 minútach likvidácia. Po vykonaní záverečného
prieskumu dostala prieskumná skupina príkaz stiahnuť útočné prúdy a opustiť
budovu.
4. Po opustení hlavnej budovy členmi oboch skupín bol veliteľom zásahu vydaný
príkaz na zbalenie všetkej techniky a presun na požiarnu zbrojnicu v Abraháme,
kde bolo cvičenie vyhodnotené a oficiálne ukončené.

Obrazová dokumentácia:

Vyhodnotenie:
 Požiarno-taktického cvičenia sa zúčastnilo 8 členov DHZ Abrahám a 5 členov
DHZ Šúrovce
 Počas cvičenia nedošlo k žiadnemu zraneniu zasahujúcich hasičov
 Výborná spolupráca obidvoch zasahujúcich zborov bez akejkoľvek prípravy
 Disciplinovanosť jednotlivých členov a schopnosť riešiť vzniknuté neplánované
situácie, v našom prípade poruchy pri čerpaní z vodného zdroja
 Zvládnuté používanie ADP Saturn S7 zasahujúcimi hasičmi
 Celkove dobre zvládnutý zásah napriek niektorým technickým problémom, ktoré
na druhej strane preverili súčinnosť viacerých zborov
 Najväčším nedostatkom bola zastaranosť čerpacej techniky
 Drobné chyby v komunikácii s rádiostanicami a pri tvorbe útočného vedenia do
poschodia sa dajú odstrániť pravidelným výcvikom
V Abraháme dňa 9.2.2015
Velitelia:
Štefan Palčo – veliteľ zásahu
Marek Martinkovič – veliteľ družstva Šúrovce
Róbert Hričo – veliteľ družstva Abrahám
Fotodokumentácia z taktického cvičenia je dostupná na stránke
www.dhzabraham.sk

