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Abstrakt 

MATONIAKOVÁ, K. Možnosti praktického  výcviku hasičských jednotiek zo zahraničia 

vo  Výcvikovom centre HaZZ Lešť : diplomová práca, Ostrava : VŠB - TU. 2016. 96 s. 

 Diplomová práca sa zaoberá praktickým výcvikom špeciálnej jednotky USAR vo 

Výcvikovom centre HaZZ Lešť. Prvá kapitola popisuje teoretické základy odbornej 

prípravy a praktického výcviku. Druhá kapitola poukazuje na štatistiky početnosti odbornej 

prípravy v Českej a Slovenskej republike. Tretia kapitola definuje a analyzuje Výcvikové 

centrum HaZZ Lešť a štvrtá Výcvikové centrá v zahraničí. Ďalšie kapitoly poukazujú na 

možnosti využitia Výcvikového centra Lešť a stávajú sa pomôckou pre jednotky USAR z 

Českej republiky pri periodickej odbornej príprave členov týmu a hodnotia možnosti 

zariadenia v porovnaní s európskymi centrami.  

Kľúčové slová: odborná príprava, praktický výcvik, taktické cvičenie, tím USAR, 

výcvikové centrum, Výcvikové centrum HaZZ Lešť 

Abstract 

MATONIAKOVA, K. Possibilities of the Practical Training of Fire Brigades from abroad 

at the Lešť Training Centre of Fire Rescue Service: the Diploma Thesis, Ostrava : VSB - 

TU. 2016. 96 p. 

 The Diploma Thesis deals with practical training  of special unit USAR at the Lešť 

Training Centre of Fire Rescue Service. The first chapter describes the teoretical 

foundation of  professional preparation and practical training. The second chapter  points to 

the statistics of abundace of professional preparation in the Czech Republic and Slovakia. 

The third chapter defines and analyzes the Lešť Training Centre od Fire Rescue Service 

and the fourth chapter is about training centres from abroad. Other chapters point to 

possibilities of using the Lešť Training Centre and they are becoming a tool for USAR unit 

from Czech Republic to the periodic professional preparation of the team members and 

evaluate possibilities of the equipment compared with European centres.  

Keywords: The Lešť Training centre of FRS, practical training, professional preparation, 

tactical exercises, team USAR, training center 
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Úvod 

 

 Doba  sa neustále mení a inovácie nás ženú dopredu. Tento trend sa prejavuje v 

každej sfére, samozrejme aj v hasičskom zbore. Činnosťou hasičov už nie je len samotné 

hasenie, ale čoraz viac sa kladie dôraz na ďalšie doplnkové činnosti pre výkon služby, 

ktoré je potrebné si osvojiť pre eliminovanie mimoriadnych udalostí dnešnej doby. K 

týmto činnostiam môžeme zaradiť, okrem zdolávania požiarov a záchrany osôb, činnosti 

lezeckých a vyhľadávacích skupín, technických služieb, činnosti pri dopravných nehodách, 

výbuchu nebezpečných látok a iné. Pre zvládanie týchto, čím ďalej zložitejších zásahov, sú 

kladené vyššie nároky na odbornosť, koordináciu a súčinnosť viacerých subjektov IZS, 

ktoré sú zapojené do zdolávania  mimoriadnych udalostí. 

 Tieto aspekty sa prejavujú  na akcieschopnosti jednotky. Jednou z jej podmienok je 

okrem technickej vybavenosti a početného stavu aj odborná príprava príslušníkov. Pre 

zachovanie kvality a akcieschopnosti jednotky je potrebné klásť dôraz hlavne na teoretickú 

prípravu a praktický výcvik jednotlivcov. Predpokladom kvalitných teoretických a 

praktických základov je potrebné určiť cestu medzi kvalitou a požiadavkami praxe. Pre 

zabezpečenie týchto dvoch bodov sú pre potreby hasičských zborov budované výcvikové 

centrá, polygóny, zariadenia a uskutočňované rôzne kurzy, semináre a iné.  

 Cieľom práce je posúdiť a charakterizovať možnosti praktického výcviku 

hasičských jednotiek, hlavne špecializovaného tímu USAR z Českej republiky vo 

Výcvikovom centre HaZZ Lešť pomocou hlavným činností vykonávaných tímom. 

 Prácu by som z môjho pohľadu rozdelila na tri časti. Obsahom prvej časti sú 

teoretické základy práce a štatistické hodnotenie stavu odbornej prípravy (kapitola 1. a 2.), 

druhej priblíženie výcvikových centier (kapitola 3. a 4.) a tretej vyhodnotenia použiteľnosti 

VC HaZZ Lešť pre jednotky PO (kapitola 5. a 6.). Nosnou kapitolou je v tejto práci tretia a 

piata, ktorá popisuje a analyzuje samotné Výcvikové centrum HaZZ Lešť a jeho činnosti.  

 Zdrojom informácií pri definovaní a riešení danej problematiky boli technické 

špecifikácie, odborné materiály  a komunikácia s príslušníkmi HaZZ a HZS, ako aj nimi 

poskytnuté materiály a uskutočňované konzultácie  nosného problému diplomovej práce.  
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Rešerš 

 

 Cieľom tejto rešerše bolo uskutočniť prieskum odborných publikácií, článkov a 

platných právnych predpisov v oblasti odbornej prípravy a praktického výcviku, 

Výcvikového centra  HaZZ Lešť a iných európskych centier ako aj činnosti tímu USAR z 

Českej republiky.  

  Základom sú skutočnosti k priblíženiu VC HaZZ Lešť [13],[16],[17],[18],[19],[20] 

a bližšie definovanie výcvikového centra, trenažérov a činností, ktoré  centrum ponúka pre 

jednotky požiarnej ochrany pre praktický výcvik. Vďaka týmto údajom môžeme 

uskutočniť celkovú simuláciu centra a jeho oboznámenie s čitateľom a použiť podľa 

potrieb jednotiek požiarnej ochrany, hlavne tímu USAR. 

 Ďalším stavebným kameňom je platná legislatíva [1],[2] a dokumenty odborných 

príprav [3],[4],[5],[6],[7],[8] a kurzov pre jednotky PO. Ako ďalšiu literatúru môžem 

uviesť aj dokumenty, ktoré popisujú základné činnosti a hodnoty tímov USAR 

[30],[31],[32],[33]. 

 Zoznam použitej literatúry obsahuje aj ďalšie odkazy, ktoré popisujú štatistiky 

odbornej prípravy, výcvikové centrá Európy a iné. 

 SĽÚKA, Dušan. Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru Lešť. In: XI. 

Medzinárodná konferencia FIRECO 2015, Trenčín 28.-29. mája 2015. Dostupné: Archív 

D. Sľúku  [19] 

 KUBÁLEK, L. 2008. Výcviková osada – JAKUB VILLAGE JV 08 : Technická 

špecifikácia. Bratislava: Ledic Slovakia, 2008. 10 s. [20] 

 Zdroje ponúkajú presné technické špecifikácie a približujú trenažéry VC HaZZ 

Lešť čitateľovi práce. 

 USAR [online]. Ostrava, apríl 2016 [cit.2016-04-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.usar.cz/webmagazine/home.asp?idk=1> [30] 

 Internetová stránka opisuje všetky náležitosti USAR tímu Českej republiky. 
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1. Formy odbornej prípravy a praktického výcviku jednotiek 

požiarnej ochrany 

 

 Vzhľadom na to, že je práca zameraná na použitie VC HaZZ Lešť jednotkami 

požiarnej ochrany z Českej republiky, kapitola popisuje systém odbornej prípravy a 

praktického výcviku jednotiek  požiarnej ochrany Českej republiky. Špeciálnu odbornú 

prípravu príslušníkov zaradených do USAR odradu približuje  6. kapitola.    

 Jednotka požiarnej ochrany je organizovaným systémom, ktorý je tvorený vecnými 

prostriedkami požiarnej ochrany (výstroj,výzbroj), požiarnou technikou (automobily) a 

veliteľom stanovený počet príslušníkov, zamestnancov alebo členov (ďalej len ,,hasičovˮ) 

[1].   

 Jednotkami požiarnej ochrany sú : 

a) jednotka hasičského záchranného zboru (ďalej len ,,HZZˮ), ktorá je zložená z 

príslušníkov  vykonávajúcich  službu na staniciach HZZ; 

b) jednotka HZZ podniku, ktorá je zložená zo zamestnancov; 

c) jednotka zboru dobrovoľných hasičov (ďalej len ,,ZDHˮ) obce, ktorá je zložená z 

členov a 

d) jednotka ZDH podniku, ktorá je zložená z členov [2].   

 Hasiči sú  v jednotke zoskupený do čiat, družstiev, družstiev o zmenšenom stave 

alebo skupín. Čatu  tvoria  dva alebo  tri družstvá, skupiny. Družstvo tvorí jeho veliteľ a 

päť hasičov, družstvo o zmenšenom stave veliteľ a traja hasiči. Skupinu tvorí jej vedúci a 

najmenej jeden hasič. 

 Špeciálnou jednotkou, ktorú zostavuje hasičský záchranný zbor kraja alebo 

generálne riaditeľstvo pre účely operačného riadenia jednotiek pri poskytovaní pomoci v 

krajinách alebo pri medzinárodnej pomoci jednotkami sa nazýva odřad. Táto jednotka je 

zložená z hasičov najmenej dvoch jednotiek alebo z hasičov najmenej jednej jednotky a 

osôb, ktoré sú začlenené v zložke integrovaného záchranného systému (ďalej len ,,IZSˮ)  

alebo z hasičov jednotky a osôb, ktoré poskytujú vecnú a osobnú pomoc.  Veliteľa odřadu 

určuje ten, kto ho zostavuje [1].    



 

4 

 

 Základnou vlastnosťou každej jednotky požiarnej ochrany je jej akcieschopnosť.  

Tvorí ju organizačná (početný stav hasičov), technická (požiarna technika a vecné 

prostriedky) a odborná pripravenosť síl a prostriedkov pri uskutočňovaní zásahu [1].   

 Základným prvkom každej jednotky požiarnej ochrany je hasič. Ten ale pre výkon 

služby potrebuje  mať odbornú prípravu (teoretická príprava a praktický výcvik), bez ktorej 

by nebol schopný samostatne pracovať a plniť veliteľom dané príkazy. 

 

1.1 Odborná príprava  

 

 Odbornú prípravu zahrňuje : 

a) základná odborná príprava; 

b) pravidelná (cyklická) odborná príprava; 

c) príprava k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo k jeho predĺženiu. 

 

1.1.1 Základná odborná príprava 

 Základnou odbornou prípravou sa rozumie nástupný odborný výcvik. Do tejto 

prípravy sa zaradí hasič, ktorý bol ustanovený do funkcie najneskôr do jedného roku.  

Osnovy náplne výcviku stanovuje ministerstvo a je organizovaný v odborných kurzoch 

vzdelávania zariadení Ministerstva Vnútra  (napr. ŠVZ HZS ČR Frýdek-Místek). Podľa 

zaradenia príslušníkov, zamestnancov alebo členov  sa určuje rozsah tejto prípravy.  

Základná odborná príprava sa overí záverečnou skúškou. Hasič touto skúškou získa 

hodnosť a tiež odbornú spôsobilosť. O absolvovaní tento prípravy  a zložení skúšky je 

vydané potvrdenie [1].   

 Teoretická časť nástupného odborného výcviku je zameraná na znalosti : 

a) Zákona č. 320/2015 Sb., o HZS ČR, ve znění pozdejších předpisů; 

b) Zákona č.133/1985 Sb., o pozární ochraně, ve znění pozdejších předpisů; 

c) Zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdejších předpisů; 

d) Vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  o požární prevenci, ve znění pozdejších předpisů; 
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e) Vyhlášky  č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, ve znění pozdejších 

předpisů; 

f) podmienok pre vznik a rozvoj požiaru; 

g) prvej pomoci; 

h) bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; 

i) Rádu výkonu služby v JPO; 

j) o ochranných pracovných prostriedkoch; 

k) o nebezpečných látkach; 

l) operačného a organizačného  riadenia; 

m) zdolávania požiaru; 

n) hasív; 

o) požiarnej bezpečnosti stavieb; 

p) záchrany a evakuácie [3]. 

 

Praktická časť nástupného odborného výcviku  je obsiahnutá v kapitole 1.2.1. 

   

1.1.2 Pravidelná odborná príprava 

 Pravidelná odborná príprava zahŕňa : 

a) prehlbovanie odborných  znalostí; 

b) telesnú prípravu; 

c) preverovacie a taktické cvičenie. 

 Základné zameranie odbornej prípravy stanoví ministerstvo, na základe ktorého sa 

vypracuje plán odbornej prípravy podľa predurčenosti jednotky k záchranným prácam. 

Overenie tejto prípravy sa uskutočňuje jedenkrát v každom kalendárnom roku v JPO a je 

organizovaná jej veliteľom. V päťročnom cykle táto odborná príprava je súčasne aj 

prípravou k overeniu odbornej spôsobilosti. Overenie pravidelnej odbornej prípravy je 

zložená z preskúšania znalostí a praktických zručností u každého hasiča jednotky. 

Výsledok overenia prípravy obsahuje vypracovaný protokol, ktorý je súčasťou 

dokumentácie o odbornej príprave.  Hasiči ktorý neuspejú, môžu toto overenie najneskôr 

do 3 mesiacov  jedenkrát zopakovať [1].   
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 V rámci overenia a prehlbovania odborných znalostí je potrebné, aby sa hasiči a 

ostatní príslušníci podrobili preskúšaniu znalostí a zručností : 

a) v oblasti bezpečnosti práce jedenkrát za 2 roky; 

b) pri používaní dýchacích prístrojov najmenej jedenkrát za 3 mesiace; 

c) pri používaní protichemických ochranných odevov a odevov proti sálavému teplu a 

ohňu najmenej jedenkrát za pol roka; 

d) pri používaní prostriedkov pre detekciu plynov a nebezpečných látok najmenej 

jedenkrát za mesiac; 

e) pri riadení vozidiel s právom prednostnej jazdy pre hasičov, ktorí v priebehu 4 

týždňov neriadili požiarny automobil určený pre výjazd k zásahu alebo iné 

motorové vozidlo v rovnakej hmotnostnej kategórii. Títo hasiči absolvujú bez 

odkladu kondičnú jazdu v dĺžke najmenej 10 km bez použitia výstražného 

zariadenia. 

 V prípadoch kedy je hasičovi, ktorý mal dopravnú nehodu s vozidlom prednostnej 

jazdy pri ktorej došlo k úmrtiu alebo ťažkej ujme na zdraví, zverené riadenie vozidla s 

právom prednostnej jazdy je povinný sa bez odkladu podrobiť psychodiagnostickému 

vyšetreniu. 

 Pri tomto prehlbovaní sa overuje aj používanie hasičskej techniky a vecných 

prostriedkov požiarnej ochrany pri zásahu.  

 Prehlbovanie odborných znalostí patrí k teoretickej časti, telesná príprava a 

preverovacie a taktické cvičenie k praktickej časti odbornej prípravy. Za týmto účelom sa 

organizujú semináre, prednášky, špecializačné kurzy a iné formy teoretického a 

praktického výcviku hasičov [1].   

 

1.1.3 Odborná príprava príslušníkov 

 

 Výkon tejto odbornej prípravy pre príslušníkov závisí na konkrétnom služobnom 

mieste, ktoré zastávajú a môžu ho vykonávať len s požadovanou odbornou 

spôsobilosťou, ktorá sa vydáva s platnosťou na päť rokov a je potrebné ju opäť na túto 

dobu predĺžiť. Odborná príprava je uskutočňovaná formou kurzov (o získaní alebo 
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predĺžení osvedčenia o odbornej spôsobilosti), po skončení ktorých je potrebné vykonať 

skúšky vo vzdelávacom zariadení Ministerstva vnútra. Skúška je zabezpečovaná najmenej 

trojčlennou komisiou, ktorú zriaďuje oprávnený orgán a o jej vykonaní je potrebné 

vyhotoviť protokol. Po skončení odbornej spôsobilosti a vykonaní skúšky je pre absolventa 

vydané  osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak  príslušníci neuspejú, majú možnosť 

najneskôr do troch mesiacov túto skúšku  jedenkrát  opakovať [1]. 

 K týmto kurzom k získaniu odbornej spôsobilosti  patria : 

a) Chemická služba - kurz príslušníkov, zamestnancov a členov, ktorí vykonávajú 

službu v jednotkách zboru dobrovoľných hasičov obce alebo podnikov ako svoje 

zamestnanie, ktorého ťažiskom je teoretická (právne predpisy, technické normy, 

typové činnosti a iné) a praktická príprava (metodika práce s vecnými 

prostriedkami chemickej služby, obsluha, údržba a iné) zameraná na používanie 

prostriedkov chemickej služby v jednotkách PO tak, aby jeho absolvent bol 

schopný výkon funkcie chemickej služby v organizačnom a operačnom riadení. 

b) Ochrana obyvateľstva a krízové riadenie - ťažiskom je teoretická a čiastočne 

praktická príprava príslušníkov k výkonu služby na úseku ochrany obyvateľstva, 

krízového riadenia a civilného plánovania. 

c) Operačné riadenie - ťažiskom je teoretická príprava pre výkon služby príslušníkov  

v operačnom riadení do úrovne operačného technika pre používanie aplikácií na 

operačných a informačných strediskách a telefónnych centrách tiesňového volania 

HZS ČR. 

d) Požiarna prevencia - teoretická a čiastočne praktická príprava príslušníkov k 

odborným činnostiam výkonu služby na úseku požiarnej prevencie. 

e) Spojenie - príprava k činnostiam obsluhy zariadení spojovej služby na operačnom 

stredisku alebo ohlasovni požiaru. 

f) Spojová služba -  kurz príslušníkov, zamestnancov a členov, ktorý vykonávajú 

službu v jednotkách zboru dobrovoľných hasičov obce alebo podnikov ako svoje 

zamestnanie a súčasne zabezpečujú plnenie úloh spojovej služby v JPO, ktorého 

cieľom je teoretická a praktická príprava k zaisteniu spojenia na mieste zásahu, v 

štábe veliteľa zásahu a k činnostiam spojovej služby. 
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g) Strategické riadenie - cieľom kurzu je pripraviť absolventa k činnostiam riadenia 

HZS kraja na úseku IZS, riadeniu územných odborov HZS kraja na úseku IZS 

alebo k riadeniu stanice, všetko na operačnom úseku.  

h) Strojná služba - kurz príslušníkov, zamestnancov a členov, ktorí vykonávajú službu 

v jednotkách zboru dobrovoľných hasičov obce alebo podnikov ako svoje 

zamestnanie, ktorého absolvent získa skúsenosti a zručnosti v oblasti riadenia, 

organizácie, uskutočňovania odbornej prípravy a dokumentácie strojnej služby.  

i) Strojníci - pre príslušníkov, zamestnancov a členov, ktorí vykonávajú službu v 

jednotkách zboru dobrovoľných hasičov obce alebo podnikov ako svoje 

zamestnanie. Kurz je zameraný na získavanie skúseností a zručností pri používaní 

vecných prostriedkov a hasičskej techniky v strojných službách. 

j) Taktické riadenie - kurz pre príslušníkov, zamestnancov a členov, ktorí vykonávajú 

funkciu veliteľa jednotky zboru dobrovoľných hasičov obce, ako svoje povolanie k 

získaniu odbornej spôsobilosti. Príprava je zameraná na riadenie činnosti jednotiek 

pri plnení úloh operačného a organizačného riadenia a koordináciu zložiek IZS na 

mieste zásahu. 

k) Takticko-strategické riadenie - kurz k získaniu nevyhnutných znalostí príslušníkov 

pre riadenie zásahu jednotiek PO a zložiek IZS, riadenie a koordináciu štábov a 

strategické rozhodovanie, hlavne na úrovni operačného a strategického riadenia. 

l) Technická služba - kurz pre získanie znalostí a zručností príslušníkov, 

zamestnancov a členov, ktorí vykonávajú službu v jednotkách zboru dobrovoľných 

hasičov obce alebo podnikov ako svoje zamestnanie, k používaniu vecných 

prostriedkov technickej služby (napr. požiarne hadice a armatúry, pneumatické a 

vyslobodzovacie  prostriedky a iné) [4]. 

 Kurzy základnej prípravy k získaniu odbornej spôsobilosti sú zároveň obsahovo aj 

kurzami k predĺženiu odbornej spôsobilosti, opakovaním a prehĺbením znalostí. K týmto 

kurzom k predĺženiu odbornej spôsobilosti sú ešte  doplnené kurzy : 

a) Komunikačné a operačné systémy - je kurzom k predĺženiu platnosti osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti príslušníkov HZS ČR, ktorí vykonávajú odborné činnosti na 

úseku komunikačných a informačných systémov. Je otvoreným dokumentom, ktorý 
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je priebežne doplňovaný a aktualizovaný podľa meniacich sa potrieb pre výkon 

služby.  

b) Strojníci B-podniky -  je kurzom pre opakovanie a prehĺbenie znalostí k predĺženiu  

osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon funkcie strojník, zamestnancov a 

členov JPO, ktorí svoje zamestnanie vykonávajú na hlavný pracovný pomer [5].  

  

1.2 Praktický výcvik 

 

 Praktická časť odbornej prípravy  je zameraná na aplikáciu teoretických znalostí, 

ktoré hasič nadobudne v prvej časti prípravy, pri výkone služby podľa vzniknutej 

mimoriadnej udalosti a v aplikácii na špecializáciu JPO.  

 

1.2.1 Základná odborná príprava 

  

 Praktická časť tohto výcviku, nástupný odborný výcvik  je zameraný na 

nadobudnutie základných zručností hasiča, ktoré sú nevyhnutné k výkonu služby v 

nadväznosti na teoretickú časť.   Zručnosti sa špecializujú na oblasti:  

a) základných opatrení po vzniku požiaru; 

b) poskytnutia prvej pomoci; 

c) používania a udržovania techniky  a vecných prostriedkov; 

d) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

e) obsluhy výstroje a výzbroje; 

f) práce s hydrantmi a hadicovým vedením; 

g) aplikácie hasiacich látok [3]. 
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1.2.2 Pravidelná odborná príprava 

 

 Pravidelná odborná príprava je stanovená pokynmi k jej zameraniu. Zameranie 

prípravy je definované pre každú z jednotiek PO.  Nosným je ale základné zameranie pre 

príslušníkov jednotiek HZS krajov a Záchranného útvaru HZS ČR a zamestnancov 

jednotiek HZS podnikov. Pre ostatné jednotky, ktoré sú tvorené členmi, sa ale činnosti pre 

výcvik menia a sú závislé hlavne na vybavení týchto jednotiek a podľa toho, či sú ich 

členovia zaradení v špecializovaných skupinách (napr. lezecké skupiny). 

 V rámci zabezpečenia odbornej prípravy je nevyhnutné zostaviť ročný plán 

pravidelnej odbornej prípravy príslušníkov a zamestnancov. Tento plán je spracovávaný v 

rámci  HZS kraja  a jeho jednotky, v rámci záchranného útvaru a každého HZS podniku. Je 

rozpracovaný na mesačné plány. Jeho  obsahom je: 

a) teoretickej prípravy a praktického výcviku; 

b) preverovacích a taktických cvičení; 

c) telesnú prípravu; 

d) overenie odbornej prípravy a preskúšanie znalostí a zručností u každého jednotlivca 

jednotky; 

e) preskúšanie znalostí  bezpečnosti práce raz za dva roky, ak predpisom nie je 

stanovené inak [4]. 

 

 Súčasťou pravidelnej odbornej prípravy môžu byť rôzne špecializačné kurzy, 

prednášky, semináre a iné. 

 Pre potreby zostavenia tohto plánu a jeho uspôsobenia je potrebné, aby sa 

zamestnanci a príslušníci zaradili do príslušných skupín podľa svojich funkcií: 

a) hasiči a starší hasiči; 

b) velitelia a veliaci dôstojníci; 

c) riadiaci dôstojníci; 

d) strojníci a technici strojnej služby; 

e) technici spojovej služby; 

f) technici chemickej služby; 

g) technici technickej služby. 
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 K témam, ktoré sú presne dané je možné podľa potrieb doplniť ešte : 

a) kondičné jazdy a zásady pre vodičov, 

b) zásady používania a ovládania vecných prostriedkov; 

c) aspoň jedno taktické a preverovacie cvičenie v priebehu jedného roka; 

d) zásady činnosti s prenosnou motorovou reťazovou a rozbrusovacou pílou; 

e) aspoň jedno taktické cvičenie so zložkami kraja na území pôsobenia cvičenej 

jednotky; 

f) aspoň jedno taktické cvičenie jednotky a IZS v súčinnosti s orgánmi kraja; 

g) témy vyhlásené každoročne MV GŘ HZS ČR; 

h) činnosti podľa zamerania odbornej prípravy; 

i) časovú rezervu pre aktuálne témy; 

j) časovú rezervu pre samoštúdium teoretických tém [6]. 

  

 Jednou z praktických častí pravidelnej odbornej prípravy je aj telesná príprava 

hasičov. Tá je zameraná na udržanie fyzickej zdatnosti, rozvoj pohybových vlastností  a 

špeciálnu telesnú prípravu, ktorá je prispôsobená pre jednotku podľa vykonávaných 

činností. K špeciálnym činnostiam môžeme zaradiť špecializované cvičenia (lezecké, 

potápačské a pod.) a  disciplíny požiarneho športu, ktoré sú :  

a) beh na 100 m s prekážkami; 

b) výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže; 

c)  štafeta 4 x 100 m s prekážkami; 

d) požiarny útok [1].   

 Každý hasič, okrem bežných zručností výkonu služby, musí vykonávať  

každoročnú pravidelnú odbornú prípravu aj v špecifických činnostiach. Týmito 

činnosťami sú práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, práce na vode a zamrznutých plochách 

a  vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel. Tieto činnosti sú nevyhnutné 

nie len pre každodenný výkon služby ale aj pre výkon služby a humanitárnu pomoc 

hasičov zaradených v špeciálnych jednotkách (napr. USAR). Každoročne sú jednotky 

pripravované aj na poskytovanie prvej pomoci na mieste zásahu, ktorú je nevyhnutné 

ovládať samostatne alebo v súčinnosti s jednotkami záchrannej služby. Je potrebné v 
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pravidelných intervaloch preškoľovať aj vodičov automobilov v oblasti základných 

zručností pri vedení motorových vozidiel. 

 Medzi základné témy pravidelnej odbornej prípravy patria činnosti, ktoré sa 

uskutočňujú v časovom pláne a ich výučba pozostáva z teoretickej a praktickej časti: 

a) práce vo výške a nad voľnou hĺbkou : 

 zahŕňa: bezpečnostné predpisy, technické prostriedky, lanové techniky, 

istiace techniky, zlaňovanie a iné. 

b) vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel : 

 taktika zásahu, konštrukcia vozidiel, techniky vyslobodzovania, prvá 

pomoc, technické prostriedky a ich ovládanie a iné. 

c)  práce na vode a zamrznutých hladinách : 

 výcvik na kľudnej hladine : 

o prieskum toku, manipulovanie s plavidlom, pádlovanie, záchrana 

osôb, vyhľadávanie osôb pod hladinou a iné. 

 výcvik na tečúcej vode : 

o prieskum toku, plávanie, ovládanie plavidla, záchrana osôb a iné. 

 výcvik na zamrznutej hladine : 

o pohyb po ľade, sebazáchrana, záchrana, preborenie a iné. 

d) prvá pomoc na mieste zásahu : 

 resuscitácia, šok, krvácanie, poranenia, poškodenia, transport a iné [6]. 

 

 Preverovacie cvičenie zaraďujeme taktiež k  praktickej príprave jednotky, k 

pravidelnej odbornej príprave.  Preverovacie cvičenie zabezpečuje overenie:  

a) akcieschopnosti jednotky; 

b) požiarneho radu obce; 

c) dokumentáciu zdolávania požiaru; 

d) havarijných plánov; 

e) súčinnosti medzi jednotkami a zložkami IZS.   
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 K preverovaciemu cvičeniu patrí aj vyhlásenie cvičného požiarneho poplachu. O 

vyhlásení tohto cvičenia musia byť upovedomené ohlasovne mimoriadnej udalosti, ak nie 

sú sami overované.   

 

Toto cvičenie je oprávnený nariadiť :  

a) generálny riaditeľ alebo jeho zástupca; 

b) riaditeľ HZZ kraju alebo jeho zástupca; 

c) riaditeľ územného odboru HZZ kraja alebo jeho zástupca; 

d) starosta obce pre jednotku, ktorú obec zriadila; 

e) štatutárny zástupca právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby pre 

jednotku, ktorú zriadili; 

f) veliteľ jednotky a príslušníci, ktorív rámci výkonu štátneho požiarneho 

dozoru kontrolujú akcieschopnosť jednotky [1].   

 

 Každé preverovacie cvičenie má svoju predpísanú dokumentáciu a po jeho 

uskutočnení je potrebné spracovať jeho vyhodnotenie. Pri preverovacom cvičení táto 

dokumentácia obsahuje :  

a) miesto a termín cvičenia; 

b) cieľ, námet, rozsah, časový harmonogram  a spôsob prevedenia cvičenia; 

c) materiálne zabezpečenie, SaP a bezpečnostné opatrenia [7]. 

  

 Ďalšou časťou praktického výcviku pravidelnej odbornej prípravy je aj taktické 

cvičenie, ktoré sa uskutočňuje za účelom prípravy jednotiek alebo štábu na zdolávanie 

požiaru alebo záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach. 

 Taktické cvičenia sú organizované veliteľmi jednotiek, podľa ročného plánu 

odbornej prípravy.  Každé taktické cvičenie je zdokumentované. Túto dokumentáciu 

schvaľuje riaditeľ územného odboru HZZ kraja, ak taktické cvičenie vykonáva viac ako 

dve jednotky alebo riaditeľ HZZ kraja, ak cvičenie presiahne svojím rozsahom územie, 

pod správou  HZZ kraja [1].   

 Dokumentácia taktického cvičenia spravidla obsahuje : 

a) miesto a termín cvičenia; 



 

14 

 

b) cieľ, námet, rozsah a časový harmonogram; 

c) úlohy cvičiacich,  SaP, bezpečnostné opatrenia; 

d) mapové podklady a schémy; 

e) plán spojenia. 

  

 Dokumentácia môže obsahovať aj taktické scenáre, úlohy figurantov, prehľad 

podkladov pre taktické cvičenie a zabezpečenie utajovaných skutočností a po jeho 

uskutočnení je potrebné spracovať jeho hodnotenie [7]. 

 

1.2.3 Špecializačné kurzy 

 

 Špecializačné kurzy sú kurzy pre príslušníkov HZS ČR pre výkon špecializovaných 

činností pri výkone služby a je potrebné mať na vykonávanie takýchto kurzov príslušné 

oprávnenie. Kurzy sú ukončené skúškou a absolvent získa potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Tieto kurzy obsahujú okrem základných kurzov aj kurzy pre lektorov a lezcov.  

 K týmto špecializačným kurzom radíme: 

1) Aplikácia pretlakovej ventilácie - nadobudnutie znalostí pre obsluhu, nasadenie a 

použitie pretlakovej ventilácie pri zásahu. 

2) Dekontaminácia hasičov - metódy, technológie, postupy a spôsoby pre 

uskutočňovanie dekontaminácie hasičov a činnosti s ňou súvisiace. 

3) Detekcia, monitorovanie a odber vzoriek nebezpečných chemických látok - pre 

príslušníkov HZS ČR, ktorí vykonávajú službu na staniciach predurčených k 

likvidácii havárii nebezpečných látok. 

4) Inštruktor obsluhy CCS-COBRA - pre nadobudnutie znalostí inštruktorov 

vysokotlakého rezného a hasiaceho zariadenia CCS COBRA. 

5) Inštruktor obsluhy motorových píl v JPO Z - pre nadobudnutie základných znalostí  

inštruktorov, ktorý budú zabezpečovať výcvik k činnostiam s motorovými pílami. 

6) Inštruktor obsluhy motorových píl v JPO P - k predĺženiu kvalifikácie inštruktorov, 

ktorí zabezpečujú pravidelnú odbornú prípravu týchto činností.  



 

15 

 

7) Inštruktor potápania - hlbšie vedomosti a zručnosti v oblasti potápania a  

pripravenie inštruktora ďalej školiť poslucháčov kurzov potápania všetkých skupín. 

8) Kontrolná činnosť - k doplneniu znalostí príslušníkov a precvičenie činností 

štátneho požiarneho dozoru v oblasti kontroly. 

9) Bagristi a viazači HZS ČR - základné znalosti a zručnosti pri činnostiach 

bagrovania a viazania bremien pri zásahu. 

10) Kyslíkové dýchacie prístroje - k oprávneniu školenia používateľov kyslíkových 

dýchacích prístrojov, ich plnenie a údržbu. 

11) Manipulácia so zvieratami pri mimoriadnych udalostiach - metódy, manipulácia a 

záchrana zvierat pri zásahoch s ich prítomnosťou. 

12) Nebezpečné látky - teoretická a praktická príprava zameraná na rozhodovací proces 

veliteľa zásahu pri mimoriadnych udalostiach s prítomnosťou nebezpečných látok. 

13) Neodkladná zdravotná pomoc - teoretická a praktická príprava poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a prednemocničnú neodkladnú starostlivosť v 

podmienkach vybavenia JPO s nácvikom metódy triedenia ranených START. 

14) Neodkladná zdravotná pomoc s akreditáciou - teoretická a praktická príprava 

poskytovania prvej pomoci v podmienkach vybavenia JPO a metódy START. 

15) Obsluha automobilových vysokozdvižných plošín a automobilových rebríkov - 

nadobudnutie znalostí pri obsluhe, konštrukcii a údržbe automobilových 

vysokozdvižných plošín a automobilových rebríkov. 

16) Obsluha motorových píl v JPO - teoretické a praktické základy potrebné k prácam, 

kontrole a údržbe motorovej píly pri výkone služby v JPO. 

17) Obsluha programového balíka SEOD HZS - pre osvojenie si základov pri práci s 

prostriedkami Dočasnej osobnej dozimetrie a balíkom SEOD. 

18) Obsluha programového balíka SEOD HZS P - pre doplnenie a zopakovanie 

znalostí pre práce s prostriedkami Dočasnej osobnej dozimetrie a balíkom SEOD.  

19) Obsluha zemných a stavebných strojov - teoretická a praktická príprava obsluhy 

zemných a stavebných strojov. 

20) Potápač I. stupňa - osvojenie základných zručností potápania a záchrany osôb v 

malých hĺbkach s doprovodom potápača s vyšším stupňom osvedčenia. 

21) Potápač II. stupňa - osvojenie základných zručností potápania, záchrany osôb, 

vyslobodzovania a technických prác v hĺbkach do 40 m.  
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22) Potápač III. stupňa - osvojenie základných zručností potápania, záchrany osôb, 

vyslobodzovania a technických prác v hĺbkach nad 40 m. 

23) Potápanie s dýchacou zmesou Nitrox - naučenie správneho a bezpečného 

používania tejto zmesi pri výcviku a zásahu potápačov. 

24) Kurz obsluhy prilbového potápania - teoretické a praktické základy pre dodávku 

dýchacieho média, komunikáciu a kontrolu hĺbky pri tomto type potápania. 

25) Potápač pre prilbové potápanie - získanie skúseností a znalostí pre prilbové 

potápanie a povrchovú dodávku dýchacieho média. 

26) Práce na divokej vode - získanie znalostí a zručností ovládania plavidla a záchrany 

na tečúcich vodách. 

27) Príprava pracovníkov kontroly a interného auditu - k získaniu a prehĺbeniu znalostí 

príslušníkov a zamestnancov, ktorí vykonávajú kontroly a audity v HZS ČR. 

28) Protipožiarny kurz základný pre posádky námorných lodí - získanie a prehĺbenie 

znalostí nevyhnutných pre protipožiarnu činnosť posádky námorných lodí. 

29) Psychologické aspekty riadenia ľudských zdrojov v HZS ČR - kurz má výcvikový 

charakter a je založený na práci s dynamikou skupiny. 

30) Radiačná ochrana Z - pre výcvik činností a zručností na staniciach, predurčených k 

likvidácii havárii nebezpečných látok so zameraním na ionizačné žiarenie. 

31) Radiačná ochrana P - opakovanie, prehlbovanie a obnovovanie znalostí a 

skúseností nadobudnutých v kurze Radiačná ochrana Z. 

32) Rozhodca-inštruktor požiarneho športu P - kurz pre prehĺbenie znalosti v oblasti 

požiarneho športu za účelom predĺženia oprávnenia pre výkon tejto činnosti. 

33) Rozhodca-inštruktor požiarneho športu Z - kurz prípravy posudzovania, 

overovania, potvrdzovania, školenia, skúšania a merania výkonov v každej časti 

požiarneho športu a vydávania kvalifikačných preukazoch a ich predlžovanie. 

34) Rozhodca-inštruktor súťaží v disciplínach TFA P - cieľom kurzu je prehĺbenie 

vedomostí poslucháčov v oblasti súťaží TFA a zoznámiť ich s aktualitami. 

35) Rozhodca-inštruktor súťaží v disciplínach TFA Z - kurz prípravy posudzovania, 

overovania, potvrdzovania, školenia, skúšania a merania výkonov v každej časti 

disciplín TFA a vydávania kvalifikačných preukazov a ich predlžovanie. 

36) Rozhodca súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel - k 

získaniu skúseností a znalostí potrebných pre výkon rozhodcu týchto súťaží. 
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37) Stavebná prevencia - kurz k prehĺbeniu, opakovaniu a aktualizácii znalostí k 

výkonu štátneho požiarneho dozoru v oblasti stavebnej prevencie. 

38) Vodca malého plavidla - pre oprávnenie k vedeniu a obsluhe malých plavidiel. 

39) Vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel - rozšírenie a prehĺbenie 

znalostí techniky a taktiky vyslobodzovania osôb a konštrukcií automobilov, hlavne 

postupy a technika práce vyslobodzovania. 

40) Vyšetrovanie príčin požiaru - opakovanie, prehlbovanie a aktualizácia znalostí v a 

praktické precvičenie niektorých činností tejto oblasti. 

 K špecializačným kurzom pre lektorov zariadení, ktoré simulujú reálne podmienky 

požiaru radíme :  

1) Odborná príprava lektorov-zariadenia simulujúceho reálne podmienky požiaru - je 

odbornou prípravou, pre výcvik zručností pre výučbu hasičov v zariadeniach 

simulujúcich reálne podmienky požiaru v zariadeniach GŘ a HZS ČR. 

2) Odborná príprava vedúcich lektorov-zariadenia simulujúceho reálne podmienky 

požiaru - je odbornou prípravou, pre výcvik zručností pre výučbu frekventantov a 

lektorov v zariadeniach simulujúcich reálne podmienky požiaru v zariadeniach GŘ 

a HZS ČR. 

 K špecializačným kurzom pre lezcov radíme: 

1) Odborná príprava hasičov-inštruktorov vzdelávacích zariadení MV GŘ HZS ČR 

pre práce vo výške a nad voľnou hĺbkou - kurz pre osvojenie zručností pre výučbu 

problematiky práce vo výške a nad voľnou hĺbkou. 

2) Základná odborná príprava hasičov so špecializáciou pre práce vo výške a nad 

voľnou hĺbkou - kurz osvojenia si zručností hasičov so špecializáciou pre práce vo 

výške a nad voľnou hĺbkou. 

3) Základná odborná príprava hasičov-inštruktorov so špecializáciou pre práce vo 

výške a nad voľnou hĺbkou - kurz zdokonalenia si zručností hasičov-inštruktorov so 

špecializáciou pre práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, prehĺbenia znalostí z 

oblasti horolezectva, záchranárstva a iných. Hlavným cieľom je zabezpečiť 

prípravu jednotlivca k vedeniu odbornej prípravy hasičov v tejto špecializácii.  
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4) Pravidelná odborná príprava hasičov so špecializáciou pre práce vo výške a nad 

voľnou hĺbkou - kurz zdokonalenia si zručností hasičov so špecializáciou pre práce 

vo výške a nad voľnou hĺbkou, prehĺbenia znalostí z oblasti horolezectva, 

záchranárstva a iných a je zaisťovaný HZS príslušného kraja a prostredníctvom 

hasičov inštruktorov. 

5) Pravidelná odborná príprava hasičov-inštruktorov so špecializáciou pre práce vo 

výške a nad voľnou hĺbkou - kurz zdokonalenia si zručností hasičov so 

špecializáciou pre práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, prehĺbenia znalostí z 

oblasti horolezectva, záchranárstva a iných. Cieľom je zopakovanie znalostí a 

zručností nutných k organizácii odbornej prípravy hasičov  s touto špecializáciou 

[8]. 

 

1.2.4 Doplnkové kurzy 

 

 Doplnkové kurzy tvoria prípravu k doplneniu znalostí jednotlivcov jednotiek PO  

nad rámec bežných činností, ktoré sú vo výkone služby. Patria k nim kurzy: 

1) Dokumentácia pri vyšetrovaní požiaru - kurz určený pre príslušníkov HZS ČR, na 

úseku požiarnej prevencie  s náplňou vyšetrovateľa požiaru. Hlavným cieľom je 

osvojenie si skúseností v oblasti zásad správneho vytvárania dokumentácie a 

fotodokumentácie, ktorá slúži ako podklad pre zistenie vzniku požiaru. 

2) Krízové riadenie a obrana obyvateľstva - k doplneniu znalostí príslušníkov k 

výkonu služby na úseku požiarnej prevencie, ochrany obyvateľstva a plánovania. 

3) Ochrana obyvateľstva a plánovanie - k doplneniu znalostí príslušníkov na úseku 

požiarnej prevencie, ochrany obyvateľstva a plánovania k samostatnému výkonu 

odborných činností na týchto úsekoch. 

4) Prevencia - k doplneniu znalostí príslušníkov na úseku požiarnej prevencie, 

ochrany obyvateľstva a plánovania k samostatnému výkonu odborných činností na 

úseku požiarnej prevencie v rámci HZS ČR. 

5) Preventívno-výchovná činnosť - k doplneniu znalostí príslušníkov na úseku 

požiarnej prevencie, ochrany obyvateľstva, IZS, požiarnej prevencie, krízového 
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riadenia a kancelárií riaditeľov GŘ a HZS ČR v preventívno-výchovnej činnosti, 

ktorej sa venujú. 

6) Príprava pre pracovníkov vrcholového manažmentu na operatívno-taktickom 

úseku-  pre výcvik znalostí a zručností na operatívno-taktickej úrovni. 

7) Príprava pre pracovníkov vrcholového manažmentu na úseku prevencie - pre 

nadobudnutie schopností vrcholového manažmentu v oblasti požiarnej prevencie. 

8) Špeciálna jazyková príprava 112A - je povinným kurzom pre operačných technikov 

linky 112 zloženým z teoretickej a praktickej časti k rozvoju komunikácie s 

nemecky alebo anglicky hovoriacou osobou pri príjme tiesňového volania. 

9) Špeciálna jazyková príprava 112B - je povinným kurzom pre operačných technikov 

linky 112 zloženým z teoretickej a praktickej časti k udržovaniu, prehlbovaniu a 

rozširovaniu jazykových schopností v pravidelnom intervale pri príjme tiesňového 

volania, ktorý nadväzuje na kurz Špeciálna jazyková príprava 112A [9]. 
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2. Štatistika početnosti odbornej prípravy v Českej republike a 

na Slovensku 

 

 Kapitola sa zaoberá zhodnotením štatistík početností odborných príprav pre Českú 

a Slovenskú republiku v zariadeniach pre vzdelávanie a výcvik, ktoré majú hasičské zbory 

oboch krajín zriadené. Pre definovanie a utvorenie určitého obrazu o problematike 

odbornej prípravy a jej uskutočňovania je potrebné definovať a porovnať štatistické 

sledovanie tohto problému.  

 Spracované štatistiky sú spracovaním čiastkových štatistických údajov 

poskytnutých GŘ HZS ČR a HaZZ SR za pracoviská Stredná škola požiarnej ochrany 

Ministerstva vnútra v Žiline (ďalej len ,,SŠPO MV SRˮ) a VC HaZZ Lešť v období rokov 

2014/2015. 

 

2.1 Česká republika 

 

 Školské a výcvikové zariadenie HZS ČR (ďalej len ,,ŠVZ HZS ČRˮ) je 

organizačnou zložkou štátu, Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR zriadená pre vzdelávanie v 

oblasti požiarnej ochrany a IZS pre príslušníkov HZS ČR. Pod ŠVZ HZS ČR zaraďujeme 

dva strediská a jedno pracovisko:  

a) Stredisko Brno - vzdelávacie a výcvikové zariadenie, nie len pre profesnú prípravu 

ale aj pre výcviky jednotlivých zložiek IZS. Stredisko tvoria trenažéri:  

a. Polygón chemickej služby; 

b. Trenažér nebezpečných látok; 

c. Trenažér HK 

d. Pivničný trenažér; 

e. Ohňový trenažér; 

f. Ohňový dom; 

g. Veža; 

h. Lezecká stena; 
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i. Športovisko požiarneho športu; 

j. Zával [ŠTATISTIKA ČR]. 

b) Stredisko Frýdek-Místek - zabezpečuje vstupné a celoživotné vzdelávanie hasičov, 

získava alebo predlžuje odbornú spôsobilosť príslušníkov a uskutočňuje odborné a 

špecializované kurzy. Prebiehajú tu kurzy Nástupného odborného výcviku a rada 

ďalších špecializovaných príprav.  

c) Pracovisko Zbiroh - je rozrastajúcim sa strediskom pre vzdelávanie príslušníkov 

HZS ČR prostredníctvom kurzov [10].  

 K systému vzdelávania príslušníkov môžeme zaradiť aj Strednú odbornú školu a 

Vyššiu odbornú školu požiarnej ochrany (ďalej len ,,SOŠ a VOŠ POˮ) vo Frýdku-Místku, 

ktorá je organizačnou súčasťou HZS ČR. Hlavnou úlohou školy je denné a diaľkové  

štúdium v odbore požiarnej ochrany, vstupná príprava príslušníkov HZS ČR a 

zabezpečovanie odbornej prípravy [11].  

 V období 2014/2015 prešlo vzdelávacím procesom 6400 príslušníkov HZS ČR. 

Prípravy sa v SOŠ PO a VOŠ PO zúčastnilo dennou formou alebo formou e-learningu 52% 

absolventov a praktickým výcvikom  v ŠVZ HZS ČR 48% absolventov. Z celkového 

množstva uchádzačov v kurzoch odbornej prípravy majú väčšinovú prevahu 66% 

príslušníci HZS ČR.  

 Okrem bežného teoretického vzdelávania a praktického výcviku bolo 

uskutočňovaných mnoho kurzov, porád, školení, exkurzií, špecializovaných výcvikov nad 

bežný rámec činností HZS a iných. Z nich môžeme spomenúť napr. Rekvalifikačné 

cvičenie USAR tímu, ktorého sa uskutočnilo 45 príslušníkov, Medzinárodného výcviku 

IZS, ktorého sa uskutočnilo 15 príslušníkov alebo Výcviku HZS Libereckého kraje - 

používanie záchranných sietí pre kone, ktorého sa uskutočnilo 55 príslušníkov. 

 Z celkového počtu kurzov odbornej spôsobilosti, ktoré ponúka ŠVZ HZS ČR bolo 

v skúmanom období odcvičených iba 38%. Graf 1. nám udáva vyťaženosti týchto kurzov, 

čo sa týka počtu absolventov a ich podiely v rámci príslušnosti k HZS ČR.  

 Najviac uskutočňovanými boli kurzy Chemickej služby (predĺženie) v celkovom 

zastúpení 18 % a kurzy Strojníkov (získanie)  v celkovom zastúpení 15%. Najmenej 
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uskutočňovanými boli zhodne po 3% kurzy Nástupného odborného výcviku (členovia), 

Strojnej služby (získanie) a Takticko-strategického riadenia (predĺženie).  

 Najviac vyťaženými kurzami boli podľa počtu uchádzačov kurzy Chemickej služby 

(predĺženie) s obsadenosťou 16%  uchádzačov a kurzy Strojníkov (získanie) s 

obsadenosťou 15% uchádzačov. Najmenej vyťaženými boli zhodne po 3% z celkového 

počtu kurzy Strojnej služby (získanie) a Takticko-strategického riadenia (predĺženie). 

 Z celkového počtu uchádzačov, mali väčší podiel v počte absolventov kurzov 

príslušníci, čo tvorí 73%. Príslušníci mali najviac absolventov v kurzoch Nástupného 

odborného výcviku HZS 100% a Chemickej služby (predĺženie) 90%. Najmenej naopak v 

kurzoch Taktického riadenia (predĺženie) 46% a Nástupného odborného výcviku 

(členovia) 55%. U ostatných absolventov boli najvyťaženejšími kurzy Taktického riadenia 

(predĺženie) 54% a Nástupného odborného výcviku členov 45%. Naopak najmenej 

vyťaženými boli kurzy Nástupného výcviku HZS 0% a Technickej služby (predĺženie). 

Výsledky u obsadenosti nástupných odborných výcvikov boli predpokladateľné, nakoľko 

každá s týchto dvoch skupín má svoj typ presne šitých nástupných výcvikov podľa 

zariadenia do JPO.  

 Celkovo môžeme zhodnotiť výsledky, ak neberieme do úvahy nástupné odborné 

výcviky, že u príslušníkov a ostatných uchádzačov sa častejšie uskutočňujú kurzy 

predĺženia odborných spôsobilostí. Z celkového počtu uskutočňovaných kurzov a ich 

absolventov môžeme zhodnotiť, že u príslušníkov HZS je kladený dôraz na 

uskutočňovanie kurzov k predĺženia odborných spôsobilostí, hlavne pre osvojovanie si 

zručností pre výkon služby v zriadených službách (strojná, technická a chemická služba). 

U ostatných absolventov kurzov je to naopak. Výsledky sú závislé hlavne od plánovania 

pravidelnej odbornej prípravy, ktorá je zabezpečovaná pre každý HZS kraja samostatne, 

každý z krajov má svoj plán, ale aj od rôznorodosti zastúpenia počtu typov JPO v krajoch 

ČR a tým pádom aj podmienkach uskutočňovania kurzov odbornej spôsobilosti.  
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Graf  1. Vyťaženosť kurzov odbornej spôsobilosti 

 

 Graf 2. nám udáva stavy v členských jednotkách. V jednotkách dobrovoľníkov mali 

najväčšie zastúpenie hlavne kurzy Nástupného odborného výcviku členov a Strojníkov 

(získanie) zhodne po 20%. Naopak najmenej účastníkov mali kurzy Takticko-strategického 

riadenia (predĺženie) a Technickej služby (predĺženie) zhodne po 2%. Z grafu vyplýva, že 

väčšiu obsadenosť pri členoch JPO je kladený na osvojovanie si zručností k získaniu 

odbornej spôsobilosti ich členov, ktoré sú nevyhnutné pre pomoc pri zásahoch v spolupráci 

s jednotkami príslušníkov HZS.  Naopak, najmenšiu obsadenosť zaznamenávame pri 

kurzoch k predĺženiu odbornej spôsobilosti. 
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Graf  2. Vyťaženosť kurzov odbornej spôsobilosti členov dobrovoľných jednotiek 

 

 Z celkového počtu špecializačných a doplnkových kurzov, ktoré ponúka ŠVZ HZS 

ČR bolo v skúmanom období odcvičených iba 30%. Graf 3. nám udáva vyťaženosti týchto 

kurzov, čo sa týka počtu absolventov a ich podiely v rámci príslušnosti k HZS ČR. 

 Najviac uskutočňovanými kurzami boli kurzy Obsluhy prenosných motorových píl 

(získavanie) a Neodkladnej zdravotnej pomoci (akreditovaný kurz) zhodne po 14%. 

Najmenej uskutočňovanými boli kurzy Prác na divokej vode a Rozhodcu inštruktora v 

požiarnom športe (získavanie) zhodne po 2%.  

 Najviac obsadenými boli kurzy Neodkladnej zdravotnej pomoci (akreditovaný 

kurz) s podielom 15% a Inštruktora obslúh motorových píl (predĺženie) s podielom 13%. 

Najmenej naopak kurzy Inštruktora obsluhy CCS-COBRA a Kurzu strojníkov jednotky 

SDH zhodne s podielom 3%. 

 Príslušníci mali zastúpenie v kurzoch Práce na divokej vode, Inštruktora obsluhy 

CCS-COBRA, Neodkladnej zdravotnej pomoci a Neodkladnej zdravotnej pomoci 

(akreditovaný kurz) s podielom 100%. Ostatní príslušníci sa teda týchto kurzov 

nezúčastnili vôbec, čo je mínusom, nakoľko je podľa môjho názoru zdravotná pomoc 
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prvoradá. Najmenej vyťaženejšími kurzami sú u príslušníkov kurzy Veliteľa jednotky a 

veliteľa družstva jednotky SDH obce a Kurz strojníkov jednotky SDH obce zhodne po 7%.  

 U ostatných uchádzačov špecializačných a doplnkových kurzov boli 

najobsadenejšími kurzy Veliteľa jednotky a veliteľa družstva jednotky SDH obce a Kurz 

strojníkov jednotky SDH obce zhodne po 93%. Okrem kurzov, ktoré boli zastúpené iba 

príslušníkmi, bez zastúpenia ostatných uchádzačov, sú najmenej obsadenými kurzy 

Inštruktora obsluhy motorových píl (predĺženie) s podielom 9% a kurz Nebezpečných 

látok s podielom 4%.  

 Celkový sumár výsledkov nám poukazuje na to, že pri príslušníkoch HZS ČR je 

dôraz kladený hlavne na prípravu jednotlivcov pre zabezpečenie neodkladnej zdravotnej 

pomoci a u ostatných absolventov kurzov hlavne na veliteľské a strojnícke kurzy jednotiek 

SDH obce. Z pohľadu vyťaženosti kurzov tvoria väčšinu technické kurzy a za nimi 

nasledujú kurzy neodkladnej zdravotnej pomoci.  

 

Graf  3. Vyťaženosť špecializačných a doplnkových kurzov 
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 Výcviky na výcvikových trenažéroch sú uskutočňované buď v rámci kurzov 

odbornej spôsobilosti a špecializačných kurzov alebo akcií mimo kurz (napr. taktické 

cvičenia). Vo väčšine sú využívané skoro všetky trenažéry  ŠVZ HZS ČR Brno.  

 Graf 4.  nám udáva vyťaženosti týchto trenažérov v kurzoch odbornej spôsobilosti a 

v špecializačných kurzoch, čo sa týka počtu absolventov a ich podiely v rámci príslušnosti 

k HZS ČR.  

 Výcvik v kurzoch odbornej spôsobilosti a špecializačných kurzoch je 

zabezpečovaný na trenažéroch okrem  Lezeckej steny, Športoviska požiarneho športu a 

Ostatných zariadení. Najviac vyťaženým v počte uskutočňovaných kurzov je Trenažér 

nebezpečných látok s podielom 24% a trenažér Ohňový dom s podielom 19%. Najmenej, 

boli okrem už spomínaných nevyužívaných trenažérov, vyťažené trenažéry Závalov s 

podielom 2%  a Pivničný trenažér s podielom  5% jednotlivcov.  

 V počte uchádzačov, ktorí absolvovali výcvik na trenažéroch má najväčšie využitie 

Trenažér nebezpečných látok s podielom 28% a trenažér Ohňový dom s podielom 18%  

jednotlivcov. Najmenej absolventov prešlo výcvikom na trenažéri Závalom s podielom 3% 

a Pivničnom trenažéri s podielom 4%. 

 Najviac využívaným trenažérom bol trenažér Závalov, na ktorom cvičili v 

skúmanom období iba príslušníci HZS ČR a trenažér Veža s podielom 91% absolvovania 

príslušníkmi. K najmenej využívaným trenažérom príslušníkmi môžeme zaradiť Ohňový 

trenažér s podielom 65% a trenažér Ohňový dom s podielom 76%.  

 Najviac využívaným trenažérom pre ostatných uchádzačov bol Ohňový trenažér s 

podielom 35% a trenažér Ohňový dom s podielom 23%. Najmenej využívanými boli 

trenažér Veža s podielom 8%  a Polygón Chemickej služby s podielom 13%. 

 V rámci spracovaných údajov sa kladie väčší dôraz na výcvik činností pre výkon 

služby. Fakt, že Trenažér nebezpečných látok je celkovo najviac využívaným v rámci 

počtu ukazuje aj to, že jednotlivci sú pripravovaní na riešenie situácií, ktoré sa čoraz viac 

stávajú a preto je potrebné sa výcvikovo prispôsobovať štatistikám vzniknutých 

mimoriadnych udalostí. Z celkového hľadiska je zrejmé, že trenažéry sú v rámci kurzov 

využívané na 82% hlavne príslušníkmi HZS ČR, takže sa celoplošne kladie najväčší dôraz 
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na lepšiu vycvičenosť príslušníkov ako ostatných poslucháčov kurzov. Zaujímavé sú ale 

údaje z trenažéra Závaly, nakoľko je najmenej využívaným v rámci kurzov, je ale najviac 

využitým trenažérom v podiele príslušníkov. Súvisí s tým aj rastúci trend v oblasti 

zapájania sa do humanitárnej pomoci, vznik a zvyšovanie kvality špeciálnych odradov 

(napr. USAR tím) a vycvičenosť príslušníkov pre riešenie mimoriadnych udalostí (napr. 

zemetrasenie), ktoré vyžadujú zručnosti záchranných a vyhľadávacích činností. Pre výcvik 

v kurzoch pre ostatných poslucháčov je najvyužívanejším a najzákladnejším k ich výkonu 

služby  Ohňový trenažér, čo je myslím si pochopiteľné.  

 

Graf  4. Vyťaženosť trenažérov v období kurzov 

 

 Graf 5. nám udáva vyťaženosti týchto trenažérov mimo kurzy, čo sa týka počtu 

absolventov  a ich podiely v rámci príslušnosti k HZS ČR.  
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 Mimo kurzy sa nevyužíva Trenažér nebezpečných látok a Trenažér HK. Najviac 

výcvikov, ktoré sú uskutočňované mimo kurz príprav je využívané Športovisko požiarneho 

športu s podielom 32% a Polygón Chemickej služby s podielom 27% účastníkov. 

Najmenej využívanými trenažérmi sú mimo kurzy Pivničný a Ohňový trenažér zhodne s 

podielom 1% výcvikov.  

 V počte využívania trenažérov v závislosti na poslucháčoch mimo kurz je najviac 

vyťaženým  Polygón Chemickej služby  s podielom 29% a Športovisko požiarneho športu 

s podielom 24% cvičiacich. Najmenej, naopak Pivničný a Ohňový trenažér zhodne s 

podielom 2%. 

 Čo sa týka stavu využívania trenažérov príslušníkmi mimo kurz, stav je s ostatnými 

poslucháčmi približne rovnaký. Najväčší podiel využívania príslušníkmi má Ohňový 

trenažér a trenažér Závalov, zhodne po 100%, nie je teda využívaný mimo kurz ostatnými 

poslucháčmi. Najmenej, naopak Pivničný trenažér, ktorý je využívaný iba ostatnými 

poslucháčmi  a trenažér Lezecká stena s podielom cvičiacich 7% z celkového počtu.  

 Ostatní príslušníci využívajú mimo kurzy hlavne  Pivničný trenažér a trenažér 

Lezecká stena s podielom 93%. Najmenej využívajú, okrem spomínaných trenažérov, 

trenažér Ohňový dom s podielom 17% a Polygón Chemickej služby s podielom 50%.  

 Výsledky nám ukazujú podľa počtu uskutočňovaných cvičení, že mimo kurzy sú 

trenažéry využívané hlavne k výcviku požiarneho športu, teda rozvoju pohybových 

schopností cvičiacich. Podľa počtu uchádzačov ale jednoznačne dominuje Polygón 

Chemickej služby. Keďže sa do popredia dostávajú cvičenia na výcvik činností 

záchranných a vyhľadávacích prác a stále sa kladie dôraz pre výcvik základných činností, 

sa do popredia dostávajú pre príslušníkov hlavne praktické výcviky na trenažéroch 

Závalov a Ohňovom trenažéri. Mimo kurz je, z môjho pohľadu, akýmsi doplnkom pre 

ostatných absolventov výcvik na Pivničnom trenažéri a Lezeckej stene podľa 

spracovaných údajov. Mimo kurzy už nie je zrejmé, kto vo väčšine využíva trenažéri, 

rozdiel medzi príslušníkmi a ostatnými poslucháčmi skoro nie je. V porovnaní týchto 

rozdielov, by skôr bolo vhodné zhodnotiť, že výcvik príslušníkov je viac zameraný na 

výcvik činností ako u ostatných poslucháčov kurzov. No naopak u výcviku mimo kurz 

(napr. taktické cvičenia) je viac kladený dôraz ostatných absolventov kurzu na aplikáciu 
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celkového výcviku. Teda výcvik celkovej akcie týchto absolventov je zdôrazňovaný viac, 

ako výcvik samotných špecializovaných činností a kurzov odbornej spôsobilosti, čo je 

možno nevýhodou [12].   

 

Graf  5. Vyťaženosť trenažérov mimo kurzy 

 

2.2 Slovenská republika 

 

 Slovenská republika má pre zabezpečenie odbornej prípravy a praktického výcviku 

zriadené dve  zariadenia HaZZ SR. Sú nimi: 

a) Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline - zastrešuje 

vzdelávanie v oblasti požiarnej ochrany, teoretický a praktický výcvik, 

základnú a špecializovanú odbornú prípravu  príslušníkov HaZZ a odbornú 

prípravu fyzických osôb. 
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b) Výcvikové centrum HaZZ Lešť - zariadenie HaZZ SR, ktoré je jednou z častí 

VC Lešť. Hlavnou náplňou zariadenia je praktický výcvik hasičských 

jednotiek. Centrum a jeho možnosti sú bližšie popisované v ďalších 

kapitolách [13]. 

 

 Keďže sa prípravy uskutočňujú v týchto dvoch zariadeniach HaZZ SR a celková 

štatistika nie je dostupná, štatistika bude rozdelená na každé zariadenie zvlášť.  Z 

celkového počtu  absolventov kurzov v rámci SR za rok 2014/2015 pripadá na SŠPO MV 

SR 89%  podielu  a na VC HaZZ Lešť 11%  podielu.   

 

2.2.1 SŠPO MV SR 

 

 Celkový stav za SŠPO MV je taký že 94% jej celkovej činnosti tvorí výcvik 

činností k výkonu služby v organizovaných kurzoch, 3% tvorí Základná a Špecializovaná 

príprava a taktiež 3% z celkového sumáru tvoria iné vzdelávacie aktivity, hlavne odborná a 

špecializovaná príprava technikov a špecialistov požiarnej ochrany. Zariadenie slúži pre 

výcvik všetkých jednotlivcov bez ohľadu na zaradenie do hasičských jednotiek. 

 Graf 6. definuje podiel základnej a špecializovanej odbornej prípravy (ďalej len 

,,ŠOPˮ) vykonávanej na SŠPO MV v Žiline v období rokov 2014/2015. Najviac 

uskutočňovanými boli Základná príprava príslušníkov HaZZ SR s podielom 33% a kurzy 

ŠOP na funkciách Hasič a Technik strojník  zhodne so 17% celkového podielu. Najmenej 

naopak kurzy ŠOP na funkciách Technik, Inšpektor a pre Riadenie SaP a Spojovaciu 

službu zhodne po 6% z celkového počtu. 

 Podobné výsledky sa ukázali aj na obsadenosti uchádzačov v kurzoch. Najviac 

obsadeným bol kurz Základnej prípravy s podielom 36%, najmenej naopak kurzy ŠOP na 

funkcii Technik s podielom 2% a Spojovacej služby s 3% podielom. 

 Výsledky boli celkovo očakávateľné, nakoľko väčšiu časť celkového počtu 

uskutočnenej Základnej prípravy a špecializačných kurzov príslušníkov je vykonávaných v 

tomto zariadení.  
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Graf  6. Odborná príprava v SŠPO MV SR 

 

 Vyťaženosť kurzov SŠPO MV SR udáva Graf 7. V rámci získavania a prehlbovania 

kvalifikácie bolo v skúmaných rokoch v tomto zariadení uskutočňovaných 14 kurzov a 

najobsadenejším z nich bol kurz Obsluhy zdvíhacích zariadení s podielom 40% a Výcvik v 

protiplynovom stredisku s podielom 32%. Najmenej obsadenými boli kurzy Obsluhy 

tlakových nádob a Inštruktora povodňovej záchrannej služby so zhodným, takmer nulovým 

podielom. Celkovo boli uskutočňované kurzy pre výkon služieb hasičských jednotiek s 

podielom 35%, technických činností pre výkon prác  s podielom 55% a neodkladnej 

zdravotnej pomoci s podielom 10%. Je teda kladený dôraz skôr na výcvik technických 

činností pre výkon služby hasičských jednotiek [14]. 
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Graf  7. Vyťaženosť kurzov SŠPO MV SR 

 

2.2.2 VC HaZZ Lešť 

 

 Z celkového počtu trenažérov VC HaZZ Lešť bolo v skúmanom období rokov 

2014/2015 využívaných 76%.  Trenažéry boli  využívané pre výcvik príslušníkov HaZZ a 

témy výcvikov, ktoré boli uskutočňované popisuje kapitola 3. 

 Graf 8. nám udáva vyťaženosť  trenažérov v závislosti na počte absolventov 

výcviku. Najviac využívanými trenažérmi sú Taktický domec s podielom 22% a 

Zborenisko s podielom 12% z celkového počtu absolventov. Najmenej využívanými sú 

naopak trenažér Železnica s podielom 3% a Vodné cvičisko s podielom 4% celkovej 

obsadenosti. Využitie trenažérov dopravného charakteru tvorí 32%, požiarneho 27%, 

výcviku na budovách 19%, výcviku vyhľadávania a vyslobodzovania 17% vodného 
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výcviku 4%.  Celkovo sa teda kladie väčší dôraz na výcvik činností pri dopravných 

nehodách, nakoľko čoraz väčšmi stúpa počet mimoriadnych udalostí v doprave. 

Základným ťažiskom je stále, aj keď s menším podielom výcvik základných hasičských 

činností jednotiek HaZZ SR pri výkone služby [15].  

 

Graf  8. Vyťaženosť trenažérov VC HaZZ Lešť 

 

2.3 Porovnanie spracovaných štatistických údajov  

 

 V porovnaní počtu obyvateľov je Slovenská republika skoro polovicou Českej 

republiky. Tieto údaje by sa mali teda prejaviť v značnej miere aj vo výsledkoch štatistiky, 

no nestalo sa tak. Pri porovnávaní údajov v počtoch absolventov kurzov SR jednoznačne 

vedie. Po spočítaní celkového počtu absolventov odborných príprav vyplynulo, že v rámci 

Českej republiky a Slovenskej republiky má ČR podiel 60% a SR iba 40%. Výsledky 
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môžu byť skreslené na základe nepresných štatistických údajov, údajov skúmaného 

obdobia u oboch republík alebo odlišnými systémami zabezpečovania odbornej prípravy 

medzi republikami. 

 Čo sa týka údajov v porovnaní vzdelávania na úrovni škôl a výcvikových zariadení, 

tak v ČR jemne prevyšuje vzdelávanie v školskom zariadení HZS ČR a v SR ho prevyšuje 

vo veľmi veľkej miere. V tomto ohľade sú teda výsledky medzi krajinami zrovnateľné. 

Tieto výsledky môžu byť ovplyvnené hlavne časovým harmonogramom a vyťaženosťou 

výcvikových zariadení v priebehu naplánovaného ročného plánu výcvikov v porovnaní so 

školskými zariadeniami hasičských zborov. Výsledky SR sú možno ovplyvnené aj tým, že 

značná časť odbornej prípravy hasičských jednotiek sa uskutočňuje v SŠPO MV SR v 

Žiline.  

 V počte uskutočňovaných kurzov sú výsledky oboch krajín zrovnateľné a 

uskutočňované kurzy z celkového počtu kurzov sú podobné. 

 Čo sa týka absolventov uskutočňovaných kurzov odbornej spôsobilosti, 

špecializačnými a doplnkovými kurzami v porovnaní oboch krajín Česká republika v 

týchto počtoch značne vedie. Výsledky môžu byť zapríčinené rôznymi systémami 

zabezpečovania kurzov a odbornej prípravy ale aj nesprávnymi čiastkovými údajmi 

spracovávania štatistických údajov.  

 Výcvik na trenažéroch a samotné trenažéry sú medzi republikami podobné. Česko 

má ale špecializované trenažéry pre výcvik istých druhov činností a Slovensko má 

trenažéry, ktoré sa dajú využiť pre viaceré typy rôznorodých príprav v jednom. 

 Celkovo teda zhodnotenie štatistických údajov prinieslo očakávané výsledky v 

rámci zabezpečovania odbornej prípravy, ako v školských zariadeniach tak aj vo 

výcvikových strediskách.  
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3. Popis a analýza Výcvikového centra HaZZ Lešť 

  

 Pre definovanie a priblíženie centra k výcviku, by bolo vhodné definovať, čo je 

teda hlavným cieľom výcviku: 

 ,,Cieľom výcviku je prehĺbiť a doplniť vedomosti, zručnosti a schopnosti 

príslušníkov pri riadení síl a nasadzovaní hasičskej techniky a prostriedkov, pri 

vykonávaní činností súvisiacich so zásahovou činnosťou pri zdolávaní požiarov, 

poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a 

iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia ˮ [16]. 

 Výcvik je samozrejme potrebné organizovať a zabezpečiť. Jeho obsah a rozsah pre 

hasičské družstvo o veľkosti 1+5 určuje riaditeľ výcvikového centra.  Výcvik je plánovaný 

bez ohrozenia akcieschopnosti zboru a prebieha päť po sebe idúcich služobných dní. Je 

tvorený teoretickou prípravou a  praktickým výcvikom. Materiálno-technické vybavenie 

príslušníkov zabezpečuje výcvikové centrum. Vedenie výcviku je zabezpečované vedúcim 

výcviku a veliteľom. Po skončení výcviku a v jeho priebehu je potrebné spracovávať 

dokumentáciu výcviku a jeho hodnotenie [16]. 

 Jedným zo stredísk výcviku v Európe je aj VC Lešť o celkovej rozlohe 145,5 km
2 
, 

ktoré sa nachádza v okrese Zvolen a patrí  pod  Banskobystrický kraj. Umiestnenie VC v 

rámci SR udáva Obrázok 1. Celková mapa areálu je ako Príloha 1. Priemerná nadmorská 

výška VC Lešť je od 450 – 800 m.n.m. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 6–8°C. 

Patrí  k objektom armády, má teda zvláštny a obmedzený režim vstupu. Do strediska je 

možné sa dostať len s povolením na meno vstupovateľa a na obmedzenú dobu. Pre vstup 

do areálu je potrebné získať priepustku od Armády SR a pre vstup k objektom, ktoré má v 

prenájme  HaZZ SR, teda Výcvikové centrum HaZZ Lešť  i od Prezídia HaZZ.  

 V roku 1923 vznikol Vojenský výcvikový tábor 10. pešej divízie Oremov Laz, ako 

základný bod v histórii VC Lešť. V roku 1951, bol tento tábor rozšírený o vysťahované 

obce  Lešť a Turie Pole. Postupom rokov sa územie centra menilo a od roku 1991, kedy na 

tomto mieste ukončili pôsobisko vojská Sovietskej armády, sa oblasť začala pretvárať a 

podobať sa dnešnému stavu. Na území centra bolo zriadených viacero organizácií a 1. 

februára 2014 dostalo centrum názov , pod ktorým funguje aj dnes. 
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Obrázok 1. Situovanie VC Lešť v rámci Slovenskej republiky [18]  

 

 Podľa typu výcviku, ktorý je podľa zamerania jednotky potrebné prakticky 

odskúšať je výcvikové centrum rozdelené na tri špecializované zariadenia (poľného 

výcviku, simulačných technológií a špeciálneho výcviku) a zariadenia pre ubytovanie, 

stravovanie, šport a rekreáciu cvičiacich. 

  Výcvikové centrum Lešť je všestranne využiteľným celkom pre základnú i 

pravidelnú odbornú prípravu jednotiek HZZ. Vzhľadom na polohu v rámci Slovenska a 

Európy je využívané ako pre všetky jednotky zo Slovenska tak i pre jednotky z okolitých 

krajín. VC Lešť je zložená z rozmanitých zariadení pre pestré využitie na výcvik a taktické 

cvičenia všetkých jednotiek zabezpečujúcich bezpečnosť a ochranu pri krízových stavoch i 

mimo nich. Dáva možnosti ozbrojeným, vojenským, záchranárskym, špeciálnym, 

hasičským, leteckým i iným jednotkám pre osvojenie i zdokonaľovanie skúseností pre 

výkon služby. Vo veľkej miere je centrum využívané pre výcvik vojenských a ozbrojených 

jednotiek. Od roku 2013 má v areáli centra k dispozícii HaZZ SR svoje zariadenia k 

výcviku hasičských jednotiek. Centrum sa odlišuje od iných zahraničných cvičebných 

areálov tým, že je v celom areáli povolená ostrá streľba. Pre dotvorenie celkového efektu a 

autentickosti mimoriadnych udalostí je pri každom cvičení  používaný imitačný materiál 
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(dymovnice, zadymovací systém a iné). Zariadenie špeciálneho výcviku je 

najvšeobecnejšou a najvyužiteľnejšou časťou celého areálu a je využiteľné pre všetky 

jednotky. Niektoré zariadenia sú využívané len pre typové činnosti pre určité jednotky, iné 

zabezpečujú širokú škálu možností pre výcvik. V súčasnosti je centrum využívané pre 

taktické cvičenia s problematikou teroristických útokov, činností zameriavajúcich sa na boj 

s utečencami a ochranou a obranou  štátu [17].  

 VC Lešť je možné z môjho pohľadu rozdeliť podľa zamerania na zariadenia, ktoré 

sú špecializované pre výcvik : 

a) hasičských jednotiek  (pre výcvik činností hasičov): 

napr. Výcvikové centrum HaZZ Lešť a iné. 

b) ozbrojených a armádnych jednotiek (vyhradené pre činnosti ozbrojených 

jednotiek): 

napr.  Zariadenia poľného výcviku, Strelnice a iné. 

c) IZS (trenažéry výcviku súčinnosti jednotiek): 

napr. Koordinačné stredisko IZS, Cestný tunel a iné. 

d) komplexné (bež špecializácie na určitý typ jednotky): 

napr.  Vodné cvičisko a iné. 

 Výcvikové centrum HaZZ Lešť je jednou z častí VC Lešť patriacou pod 

Ministerstvo vnútra SR, Zariadenia HaZZ SR a vzniklo 1.9.2013. Zastrešuje trenažéry pre 

výcvik bežných a špeciálnych činností, ktoré sú nevyhnutné k výkonu služby príslušníkov 

hasičských jednotiek. V budúcnosti by sa tu mali vzdelávať aj členovia dobrovoľných 

hasičských zborov obcí a príslušníci závodných hasičských útvarov. Centrum je neustále 

modernizované a rekonštruované. Väčšia modernizácia sa plánuje aj do budúcnosti a 

hlavne pre dobudovávanie nových trenažérov napr. bytového domu, komplexu garáží, 

nákupného centra, lesných požiarov a iných. Stredisko je k reálnejšiemu dotvoreniu 

vybavené na svojich trenažéroch rôznymi simulačnými zariadeniami (napr. zadymovací, 

akustický a iný) a cvičnými figurínami na výcvik záchrany osôb [19].   

 K zariadeniam VC HaZZ patria: 

a) Takticko-požiarny domec; 

b) Zborenisko; 
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c) Rumovisko; 

d) Železnica; 

e) Cestný tunel; 

f) Skladisko; 

g) Bralce-Via Ferrata; 

h) Jakub Climbing; 

i) Jakub Building Gun; 

j) Jakub High-Rise Building Gun Družba; 

k) Vodné cvičisko; 

l) Cvičisko vedenia bojových vozidiel; 

m) Autobus v priekope; 

n) Cisterna s nebezpečnou látkou; 

o) Taktický polygón hasičského charakteru [13]. 

 Okrem spomínaných trenažérov, ktoré spadajú pod zariadenia HaZZ SR je 

uskutočňovaný výcvik aj na trenažéroch: 

a) Šachta - je využívaná pre výcvik záchranárskej činnosti jednotlivcov a 

jednotiek v šachtových a podzemných priestoroch  hlavne s použitím lezeckej 

techniky. 

b) Jakub Koloseum - je vrtuľníkovým a výsadkovým trenažérom využívaným k 

výcviku jednotlivcov a jednotiek pri záchranných činnostiach s použitím 

vrtuľníka a je možné ho využiť k výcviku samostatne alebo v súčinnosti s 

trenažérom Jakub Building Gun.  

c) Nemocnica - je navrhnutý pre výcvik záchranárov a zložiek IZS v rámci 

riešenia mimoriadnych udalostí, požiarov a krízových stavov, ktoré by mohli 

hroziť na území nemocnice (napr. teroristické útoky a iné)  [20]. 
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A. Takticko-požiarne domce 

 

 Trenažér tvoria dva domce A a B, ktoré spĺňajú takticko-požiarnu funkciu. Domce 

sú konštruované tak, aby bolo možné viesť zásah priamo z exteriéru. Konštrukcia domcov 

je uspôsobená pre krátkodobé odolávanie pôsobenia ohňa. Dverné, okenné a stropné 

otvory, ako aj dvere a okenice sú vyrobené z ocele. V chránených nádobách sú situované 

ohniská, ktoré obsahujú horľavé médium, podľa predpísaného množstva. Trenažér 

umožňuje situačný, simulovaný a taktický zásah hasičských jednotiek pri mimoriadnych 

udalostiach v bytoch, domoch, kancelárskych priestoroch, sociálnych budovách a iných. 

 Výcvik jednotlivcov a jednotiek prebieha v interiéri aj exteriéri domcov a je 

zameraný na spôsoby vedenia zásahu na všetkých stupňoch riadenia. Trenažér umožňuje 

modelovanie požiaru a jeho následkov.   

 Pre reálnejšiu simuláciu požiaru sú domce vybavené bytovým alebo kancelárskym 

nábytkom a zariadeniami, ktoré simulujú oheň (plynové, vane s horľavou kvapalinou, 

zapálenie nábytku a iné) a figurínami pre nácvik záchrany osôb. 

 Domec A - rozmery : 10x5x9 m. Trojpodlažný objekt s troma nadzemnými 

podlažiami. Každé podlažie má dve miestnosti. Postavený z betónových prefabrikátov. 

 Domec B - rozmery : 10x5x6 m. Menší dvojpodlažný objekt s jedným nadzemným 

a podzemným podlažím [20].   

 

Obrázok 2. Trenažér Takticko-požiarny domec [19] 
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B. Zborenisko 

 

 Trenažér je priestorom, ktorý je tvorený sústavou podzemných oceľovo-betónových 

kanálov tvoriacich labyrint a na ňom navŕšeného stavebného odpadu (sutiny zdemolovanej 

budovy, ktoré čiastočne prenikajú aj do kanálového labyrintu). Kanály sú budované 

zvislými a horizontálnymi šachtami. Labyrint je vybavený uzatvárateľnými otvormi pre 

regulovaný vstup cvičiacich. 

 Obtiažnosť trenažéra je možné meniť podľa definovanej modelovej situácie 

cvičiacich. Závisí na prieniku a objeme sutín do labyrintu. Celý systém sutín a 

podzemných šácht simuluje zborený dom s možnosťou rizika zavalených osôb v rôznych 

zdravotných stavoch  pod sutinami.  Trenažér je dimenzovaný pre výcvik jednotlivcov a 

jednotiek pre záchranárske činnosti a je možné ho využiť aj pri výcviku záchranárskych 

psov. Pre  vytvorenie reálneho scenára cvičenia je možné počas denného i nočného 

výcviku použiť audiovizuálne efekty, imitovať zadymenie pomocou netoxického 

nedráždivého dymu a využívať figuríny pre nácvik záchrany osôb  [20].  

 

 

Obrázok 3. Trenažér Zborenisko [19] 
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C. Rumovisko 

 

 Trenažér je pokračovaním cvičiska Zborenisko a je dimenzovaný pre výcvik 

širokého spektra činností (hasičských, záchranárskych, kynologických a iných). 

Rumovisko a Zborenisko imitujú zborené budovy, ktoré neboli schopné odolať vonkajším, 

vnútorným alebo iným vplyvom (tlak, výbuch, zemetrasenie, teroristický útok a iné) a 

svojím pádom spôsobili vznik mimoriadnej udalosti (závalu). Objekty teda umožňujú 

výcvik (taktický, integrovaný a iný) pre jednotlivcov, jednotky ale aj výcvik súčinnosti a 

koordinácie viac ako jednej jednotky.  

 Zariadenie Rumovisko predstavuje model studne s núdzovým vstupom. K studni je 

pripojený  podzemný priestor o rozmeroch 6x1,5 m s dreveným stropom a betónovou 

podlahou. V týchto priestoroch je možný úkryt 10 osôb pre výcvik pri závaloch, a ich 

vyhľadávaní,  lokalizácii a vyslobodenia. Na týchto priestoroch a okolo nich je navŕšený 

stavebný odpad, ktorý je na niektorých miestach prekrytý zdemolovanou oceľovou 

strechou. Nájdené osoby môžu byť v rôznom zdravotnom stave. V objekte je možné 

vytvárať ložiská ohňa a uskutočňovať ostrú streľbu [20].  

 

Obrázok 4. Trenažér Rumovisko [19] 
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D.  Železnica 

 

 Trenažér má široké využitie u väčšiny jednotiek (hasiči, zdravotníci, vojaci, 

policajti a iní) a je kópiou bežnej železnice. 

 Model tvorí : 

a) Železničná stanica osobná 

 Objekt tvorí dvojpodlažná budova zo železobetónového skeletu. Vnútro budovy je 

rozdelené na väčšiu uzatvorenú halu, otvorenú vonkajšiu halu k nástupisku a zastrešenú 

čakáreň. Hala je rozdelená na 9 menších miestností. Prízemie a poschodie spája oceľové 

schodisko s galériou. Pred stanicou je vybudované bežné nástupisko pre cestujúcich.   

 Stanica je vybavená imitačnými zariadeniami a je možné v nej uskutočňovať 

simulovanú streľbu a používať otvorený oheň.   

b) Železničná stanica nákladná 

 Trenažér je čiastočne jednopodlažný a je napojený na osobnú stanicu. Objekt je 

rozdelený na dve otvorené zastrešené haly. Jedna z hál je rozdelená na tri časti a imituje 

skladovacie priestory. 

 Objekt je využívaný pre špeciálny výcvik jednotlivcov a jednotiek so simuláciou 

mimoriadnych udalostí (napr. teroristický útok a iné), ktoré v železnici môžu nastať. 

Pracovisko je možné využiť aj pre výcvik kynologických psov. Pre autentickosť výcviku je 

možné v objekte použiť zadymovacie a simulačné systémy. Je povolené používať 

prostriedky pre zásah špecializovaných zložiek (vyslobodzovanie, likvidácia požiaru, 

záchrana osôb a iné). Ostrá streľby je ale v objekte zakázaná. 

c) Koľajisko 

 Trenažér je prepojený s nákladnou a osobnou stanicou a prechádza priľahlou 

komunikáciou ako nechránený železničný prejazd. Koľajisko tvoria dve trate o dvoch 

dĺžkach (100m a 85m). Z vonkajšej strany koľají je vytvorený násyp. Pred osobnou 

stanicou je ku koľajisku pripojený model elektrickej troleje.  

 Cvičisko je dimenzované pre špeciálny výcvik pri uskutočňovaní záchrannej 

zásahovej činnosti v cvičných scenároch koľajiska (napr. zásahy vo vagónoch, požiare 

koľajiska a vagónov a iné). Železnica je vybavená aj špeciálnymi vagónmi pre nácvik ich 

protipožiarnej ochrany.  Pre autentickosť cvičeného scenáru je možné použiť simulačné a 

zadymovacie zariadenia a vytvárať menšie kontrolované ohniská požiaru. Podľa vzniknutej 
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cvičnej mimoriadnej udalosti je možné používať aj prostriedky pre špecializovaný zásah 

(hasiace médiá, vyslobodzovacie prostriedky a iné). 

d) Nechránený železničný prejazd 

 Trenažér je kópiou bežného nechráneného železničného prejazdu s dvoma 

koľajnicami, označený dopravným značením. Prejazd je spevnenou plochou napojený na 

osobnú stanicu.  

 Objekt je dimenzovaný pre výcvik všetkých jednotiek bez ohľadu na špecializáciu. 

Pre autentické zobrazenie cvičnej situácie je možné na železničnom prejazde použiť 

zadymovacie a simulačné zariadenia  a vytvárať menšie kontrolované ohniská požiaru [9].  

e) Železničné vagóny 

 Železnica disponuje troma typmi vagónov (osobný, nákladný, cisterna), ktoré je 

možné po koľajniciach posúvať.  

 Osobný vagón - rozdelený na balistickú a požiarnu časť. 

  Balistická časť - časť vagóna špeciálne balisticky upravená, pomocou 

balistických panelov pre používanie ostrého streliva a munície pri výcviku, vybavená 

vzduchotechnickým zariadením. Časť je vybavená dvoma bežnými kupé a otvoreným 

sedením s drevenými sedadlami. Nad nimi sú umiestnené odnímateľné konštrukcie pre 

uloženie batožiny, ktoré sa pri ostrej streľbe odstraňujú.   

  Požiarna časť - časť vagóna vybavená jedným kupé, v ktorom sú 

umiestnené dve ohniská požiaru so žiaruvzdorným obkladom, nad ktorými sú ventilačné 

komíny. Podlaha je z oceľového roštu, strop a steny sú obložené termoizolačným obalom 

(zvýšenie odolnosti). V strope je zabudovaný odsávač splodín horenia.  Celý priestor tejto 

časti vagóna je možné zadymiť a na likvidáciu požiaru použiť vodu a penu. Pre reálny 

scenár je vagón vybavený aj tepelnými senzormi pre zvýšenie  teploty prostredia. Po 

prekročení navolenej teploty sa ohniská z bezpečnostných dôvodov vypínajú.  

  Zariadenie je dimenzované pre výcvik hasičských, policajných, 

záchranárskych a iných jednotiek. Má široké využitie pre vykonávanie rôznych variant 

výcviku (napr. dopravné nehody, únik nebezpečných látok a iné). Pri výcviku je možné 

využívať hasičskú techniku, vecné prostriedky a hasiace látky (voda, pena a iné).  

 Nákladný vagón - menší, s možnosťou cvičného prevozu rôznych materiálov.  

 Cisterna - menšia, dimenzovaná pre imitáciu ekologickej havárie [20]. 
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Obrázok 5. Trenažér Železnica [19] 

 

E.  Cestný tunel 

 

 Trenažér je dimenzovaný pre špeciálny výcvik všetkých jednotiek (hasiči, policajti, 

zdravotníci a iní). Je projektovaný pre výcvik simulácie krízových stavov v cestných 

tunelov pomocou širokej škály činností jednotiek. Objekt je rozdelený na tri časti.  

 Cestný tunel o rozmeroch 60x9x5 m je dvojprúdový o šírke prúdov 3,5 m a používa 

sa buď v protismere alebo súbežnom smere prúdov. Po vnútorných stranách tunela sú 

vybudované chodníky o šírke 1 m a je vybavený únikovými východmi. Tunel je prejazdný 

z oboch strán. Základy zariadenia tvoria železobetónové pätky, nosná konštrukcia z 

profilovanej ocele, opláštenie z trapézových plechov a vozovka z cementového betónu. V 

telese tunela je uskutočňovaný hlavný výcvik jednotiek.  

 Dva priestory sa nachádzajú po vonkajšej pravej a ľavej strane tunela. O dĺžke 20 m 

a šírke 3 m je jedna miestnosť využívaná ako riadiace pracovisko trenažéra a druhá ako 

učebňa, pre teoretickú prípravu cvičiacich.  

 K tunelu prináleží aj príjazdová a odjazdová komunikácia, ktorá je napojená na 

hlavnú sieť komunikácii v celom výcvikovom centre. Každá z križovatiek je označená 
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dopravným značením a pre dotvorenie simulácie sú využívané aj makety rôznych typov 

vozidiel.  

 Trenažér je možné využiť pre denný a nočný výcvik, ale aj výcvik za zníženej 

viditeľnosti a za špecifických podmienok. Je využívaný pre simulovanie mimoriadnych 

udalostí v cestnej doprave a s nimi spojenými činnosťami. Výcvik je možné uskutočniť za 

použitia hasiacich látok, vecných prostriedkov a hasičskej techniky.  

 Teleso tunela je vybavené technológiou pre simuláciu požiaru dopravných 

prostriedkov (horiaca stena a cesta), požiaru motorového vozidla, zadymenia tunela a 

zvukových efektov. Zariadenie je vybavené aj technológiou vzduchotechniky, pre rýchle 

odvetranie  a riadiacou a monitorovacou technikou pre neustále zisťovanie stavu tunela.  

 Objekt je vybavený zariadeniami na zabezpečenie vysokej ochrany cvičiacich, 

používanej techniky a prístrojov. Celý priebeh výcviku sníma a vyhodnocuje súprava 

infračervených a video kamier a v prípade predpokladaného nebezpečenstva je možné 

núdzovým tlačidlom okamžite ukončiť prebiehajúci simulovaný výcvik.  

 Výcvikové trenažéry Železnica a Cestný tunel vytvárajú Dopravno-taktický 

polygón, ktorý slúži pre výcvik mimoriadnych dopravných udalostí [20].   

 

 

Obrázok 6. Trenažér Cestný tunel [19] 
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F. Skladisko 

 

 Trenažér umožňuje taktický výcvik jednotlivcov a jednotiek (bezpečnostných a 

záchranárskych zložiek) pri záchranárskej činnosti a mimoriadnych udalostiach v skladoch 

a priemyselných budovách. Trenažér je možné využiť aj pri výcviku záchranárskych psov. 

Pre dotvorenie reálneho scenára je možné objekt zadymiť netoxickým nedráždivým 

plynom pre imitáciu zadymenia pri požiari.  

 Skladisko je jednopodlažným halovým objektom z oceľových profilov o rozmeroch 

45x20x8 m. Objekt je rozdelený na dve, približne rovnaké časti A a B. Hala disponuje 

troma otvormi : 

a) oceľové dvere o rozmeroch 1x2 m; 

b) oceľová brána s dvoma krídlami pre vjazd vozidiel; 

c) zvisle rolovateľná brána pre nákladné auto.  

 Časť A - imituje skladovanie zásob rôzneho druhu v halách a ich množstvo a 

umiestnenie je možné meniť podľa cvičenej situácie. 

 Časť B - imituje sklady aj s ich organizačnými časťami. Vo výške cca 3m sú 

vytvorené tri miestnosti. Jedna z nich znázorňuje kanceláriu. Je vybavená kancelárskym 

nábytkom a jej dvere a okná sú sklenené. Miestnosti sú pospájané lavičkami a konštrukčne 

rozličnými schodiskami (priame, točité a iné). Táto časť je okrem skladovaných zásob 

vybavená aj skladovými regálmi, ktoré je možné podľa cvičenej situácie obmieňať [20].   

 

Obrázok 7. Trenažér Skladisko [19] 
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G. Bralce - Via Ferrata 

 

 Prírodný trenažér v skalách ,,Bralceˮ určený pre odbornú prípravu a výcvik 

lezeckých a lanových techník a záchranu, evakuáciu a transport postihnutých osôb. Objekt 

je skalným terénom  masívu Bralce so zabudovanými istiacimi bodmi, rebríkmi, 

premosteniami  a inými bezpečnostnými prvkami, ktoré tvoria zaistenú lezeckú stenu Via 

Ferrata  [21]. 

 

 

Obrázok 8. Trenažér Bralce-Via Ferrata [19] 

  

H. Jakub Climbing 

 

 Lezecký trenažér pre výcvik individuálnych a skupinových lezeckých schopností 

cvičiacich. Je lezeckou stenou pre výcvik činností a získavanie zručností spojených s 

vlastným pohybom pri  prekonávaní zvislých  prekážok  a činností vo výškach. Trenažér je 

jednoducho manipulovateľnou stavebnicou pri montáži, demontáži a dopĺňaní nových 

cvičebných prvkov. Objekt je tvorený nosnou konštrukciou, výcvikovými modulmi a 

metodickými a bezpečnostnými prvkami. Trenažér je dimenzovaný tak, aby súčasne mohlo 

cvičiť 32 cvičiacich (4x8 cvičiacich) a je vybavený oddielmi pre cvičenie lezeckých 
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činností na rôznych plochách (napr. stena, stena s balkónom, laná, výšková plošina a iné) 

[21]. 

 

Obrázok 9. Trenažér Jakub Climbing [19] 

   

I. Jakub Building Gun 

 

 Dvojpodlažný objekt, ktorého prvé podlažie je využívané na výcvik taktických a 

záchranárskych činností  a prízemie je krytou strelnicou pre výcvik vojakov. Nachádza sa 

vedľa Vodného cvičiska a je budovou v blízkosti trenažéra Jakub Koloseum. Je možné 

teda trenažér využiť iba pre nácvik hasebných a záchranných činností  alebo v súčinnosti s 

trenažérom Jakub Koloseum aj pre výcvik špeciálnych leteckých činností.  Budova je 

rozdelená na tri miestnosti s oknami a chodbou, ktoré sú vybavené dvoma balkónmi. Pre 

imitáciu situácie na streche je na budove šikmá a rovná strecha s oknami. Objekt je 

zabezpečený bezpečnostnými a istiacimi prvkami [21].  
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Obrázok 10. Trenažér Jakub Building Gun [19] 

  

J. Jakub High-Rise Building Gun Družba 

 

 Trenažér tvorí päťposchodová budova (6. NP) s piatimi blokmi. Na výcvik sa 

využíva stredný blok. Blok tvorí päť poschodí. Na každom poschodí sa nachádzajú 4 byty, 

ktoré sú zariadené nábytkom pre reálnejšiu situáciu. Byty z prednej strany paneláku sú 

navzájom prepojené, čiže sťažujú orientáciu v priestore, nakoľko cvičiace jednotky s touto 

možnosťou nepočítajú. Jeden byt na piatom poschodí je vertikálne prepojený s bytom na 

štvrtom poschodí, čo umožňuje vstup do tohto bytu aj zo spodného bytu. Byty ako aj 

schodište je možné zadymiť pomocou zadymovacích prístrojov. Súčasťou každého vchodu 

je aj výťahová šachta. Na prízemí sa nachádzajú pivničné priestory.  

 Pri výcviku je možné použiť výškovú techniku, tak isto na streche sú inštalované 

istiace body  pre zlaňovanie príslušníkov do jednotlivých bytov, ako aj na tvorbu lanovej 

dráhy na evakuáciu zranenej osoby [19]. 
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Obrázok 11. Trenažér Jakub High-Rise Building Gun Družba [19] 

 

K. Vodné cvičisko 

 

 Slúži na výcvik príslušníkov HaZZ v oblasti výstavby protipovodňových hrádzí, 

nácviku zachytávania nebezpečnej látky vyliatej na vodnej hladine za pomoci norných 

stien, výcvik vodcov  malých plavidiel,  vykonávanie záchranárskych prác na vodnej 

hladine a na výcvik potápačov. Vodné cvičisko Vododrom pozostáva z vodnej nádrže s 

dvomi dráhami, zemnej hrádze s vypúšťacím zariadením, riadiacej veže s ovládacím a 

osvetľovacím zariadením na riadenie plavieb. Neďaleko vodnej plochy sa nachádzajú dve 

pristávacie plochy pre vrtuľníky, ktoré je možné využiť pri nácviku čerpania vody za 

pomoci vrtulníka. Pre výcvik v činnosti pod vodnou hladinou je možné využitie 

potopených vrakov a odtokový kanál. Tak sito sa vodné cvičisko využíva ako vodný zdroj 

aj pri výcviku diaľkovej dopravy vody. 

Hĺbka Vodného cvičiska sa pohybuje v rozpätí od 2,4 až 7,3 m. Súčasťou trenažéra 

sú aj dva brody cez šírku cvičiska v hĺbkach 2,4 a 4,3 m využívané pre výcvik plávajúcich 

transportérov s prepravou hasičskej techniky [19]. 
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Obrázok 12. Trenažér Vodné cvičisko [19] 

 

L. Cvičisko vedenia bojových vozidiel 

 

 Trenažér je tankovou cestou s prekážkami a štartom, s prislúchajúcou učebňou a 

pozorovacou vežou. Toto cvičisko slúži k osvojeniu si návykov, praktických skúseností a 

zdokonaleniu zručností pri vedení bojových vozidiel, tankov a hasičskej techniky [17]. 

 Priestor, cvičisko určené predovšetkým na výcvik vodičov vo vedení kolesovej 

a pásovej techniky tzv. jazda v teréne. Vodiči týchto vozidiel majú možnosť odskúšať 

jazdu cez brody, bahno, lesnú cestu  a  poľnú cestu. V prípade uviaznutia vozidla jeho 

samo vyslobodenie za pomoci navijakov, kladiek a pod. Výcvik je určený najmä pre novú 

techniku ako je CAS 30 T– 815-7 lesný špeciál, ako aj štvorkolky IPS Ranger XP 900 4x4 

a šesťkolky IPS Ranger XP 800 6x6 [19]. 
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Obrázok 13. Trenažér Cvičisko vedenia bojových vozidiel [19] 

 

 

M. Autobus v priekope 

 

 Trenažér je umiestnený cca 3 km  mimo areálu Jakub Village smerom na obec 

Starú Hutu. Autobus je simulovaný v priekope cca 3m  po úrovňou zeme so sklonom svahu 

28%  s dĺžkou 8 metrov. Autobus značky KAROSA má 45 miest na sedenie. Autobus je 

prevrátený na bočnej strane. Pri výcviku na trenažéri VC HaZZ Lešť využíva na simuláciu 

zranených osôb študentov Strednej školy drevárskej zo Zvolena, ktorí majú určené 

zranenia. 

 Autobus slúži na nácvik techník vyslobodenia osôb z havarovaného autobusu, ich 

evakuácia a následný transport svahom pomocou vecných prostriedkov, ktoré sú súčasťou 

techniky [19]. 
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Obrázok 14. Trenažér Autobus v priekope [19] 

 

 

N. Cisterna s nebezpečnou látkou 

 

 Trenažér určený predovšetkým na simuláciu úniku nebezpečnej látky s možnosťou 

úniku látky zo 6 rôznych otvorov. Jedná sa o 6 m
3
 laminátovú automobilovú cisternu na 

podvozku Tatra 148, ktorú pre imitáciu úniku látky je možné napojiť na nadzemný 

hydrant, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 50 m od cisterny. Umožňuje utesnenie miesta 

úniku za pomoci pneumatického náradia, ako aj drevených klinov alebo utesňovacou 

pastou, v závislosti od druhu látky, ktorá je precvičovaná. Cisterna je simulovaná na 

voľnom priestranstve areálu Jakub Village na križovatke, kde sa v tesnej blízkosti 

nachádza odtokový kanál. Cisterna umožňuje nácvik rôznych možností utesnenia miesta 

úniku nebezpečnej látky, zamedzenie úniku NL do kanalizačného systému, vytýčenie zón 

úniku v okolí cisterny, premiestnenie techniky v dôsledku zmeny vetra na mieste udalosti 

a iné. Pre zreálnenie precvičovanej situácie je možné cisternu prevrátiť na bočnú stranu, 
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nasimulovať v jej tesnej blízkosti kaďu s horľavou kvapalinou, ktorá bude horieť, alebo 

„naraziť“ osobné vozidlo do cisterny [19]. 

 

 

Obrázok 15. Trenažér Cisterna s nebezpečnou látkou [19] 

 

 

O. Taktický polygón hasičského charakteru 

 

 Je priestorom v areáli Jakub Village o rozlohe cca 700 m
2
, ktorý je simulovaný pred 

trenažérmi Takticko – požiarne domce a Skladisko. Tento priestor sa hlavne využíva pri 

výcviku dopravných nehôd, kde sa nacvičuje vyslobodzovanie osôb z havarovaných 

vozidiel. V priestore je možnosť nasimulovať aj dopravnú nehodu spojenú s požiarom 

a umožňuje napolohovať dopravný prostriedok akýmkoľvek smerom  (dopravný 

prostriedok naboku, na streche a pod.), kde cvičiace jednotky vyslobodzujú osoby 

a zároveň likvidujú požiar [19]. 
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Obrázok 16. Trenažér Taktický polygón hasičského charakteru [19] 
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4. Popis a analýza Výcvikových centier v zahraničí 

 

 Pre špecializovaný a účinný výcvik jednotlivých hasičských jednotiek je potrebné 

osvojovať si zručnosti vo výcvikových zariadeniach. Tieto zariadenia boli vybudované pre 

osvojovanie týchto zručností, pre prípravu na výkon služby, aplikáciu nadobudnutých 

teoretických a praktických  činností a na zlepšenie kvality hasičov a špecializovaných 

skupín pri zásahu. Keďže je práca zameraná na určité výcvikové zariadenie, je potrebné 

pre názornosť, zhodnotenie a porovnateľnosť popísať aj zahraničné výcvikové centrá.  

 

4.1 Anglicko - The Fire Service College  

 

 Jednou z najvýznamnejších a najväčších inštitúcii pre výcvik hasičských a 

záchranárskych zložiek v Európe The Fire Service College sídli v Moreton in Marsch, v 

Gloucestershire v blízkosti mesta Birmingham (Veľká Británia). Centrum má viac ako 40-

ročnú tradíciu v rámci národného a medzinárodného priemyslu v oblasti reakcie na oheň a 

viac ako tri roky je pod súkromným vlastníctvom.  

 Zariadenie funguje so zmenami v rámci umiestnenia od roku 1938. Súčasné 

stredisko bolo v časoch Druhej svetovej vojny využívané ako zariadenie pre výcvik pilotov 

bombardérov, neskôr v roku 1950 sa začalo stredisko využívať pre výcviky vojnových 

hasičov a v roku 1966 bolo vyhlásené ako zariadenie The Fire Service College. Stala sa 

prvým centrom v Európe, ktoré dosahuje certifikáciu k výcviku podľa štandardov 

Americkej národnej asociácie požiarnej ochrany (popredná svetová autorita v oblasti 

bezpečnosti a požiarnej ochrany).  

 Centrum  poskytuje bežné vzdelávacie kurzy, výuku pomocou e-learningu, 

simulačný tréning, výcvik v hasičských kontajneroch a výcvik podľa požiadaviek 

cvičiacich skupín. Stredisko dimenzované ako mestečko, o rozlohe 365 akrov (1,477 km
2
) 

umožňuje simulovať požiar budov, scenáre výcviku jednotiek USAR, vykoľajenie 

vlakových súprav,  záchranu lode a iné. Centrum ponúka širokú škálu možných kurzov o 

základných odborných príprav až po zložité taktické scenáre, komplexné pátracie a 
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záchranárske kurzy pre jednotky USAR a iné,  na každej úrovni riadenia. Taktiež stredisko 

uskutočňuje cvičenia prevencie vzniku požiarov. Toto centrum podobne ako VC Hazz 

Lešť pozostáva zo zariadení pre výcvik, stravovacích, ubytovacích a oddychových 

zariadení.   

 Výcvikové stredisko ponúka rôzne typy kurzov pre výcvik činností s dýchacími 

prístrojmi, technické a taktické cvičenia, nástupný odborný výcvik, zásahy s prítomnosťou 

nebezpečných látok, priemyselnej bezpečnosti (napr. lezecké činnosti, zásahy na vodnej 

ploche a iné), prípadové taktické cvičenia, výcvik špecializovaných skupín (napr. USAR) 

alebo získavanie odbornej spôsobilosti príslušníkov.  

 

Obrázok 17. The Fire Service College [22] 

 

 Centrum je rozdelené do viacerých výcvikových zariadení : 

a) Škola dýchacích prístrojov - zabezpečuje výcvik hasičov pri používaní dýchacích 

prístrojov v kritických situáciách podľa aktuálnych požiadaviek. Je vstupným 

kurzom pre všetky ďalšie cvičenia, ktorý je založený na adaptácii nápadov a 

postupov z celého sveta. Škola je vybavená viacerými objektmi. Jedným z 

najzaujímavejších objektov je trojpodlažná budova, ktorá je dimenzovaná pre 

komplexný výcvik v rôznych podmienkach, vybavené simulačnými zariadeniami 

pre reálnosť a náročnosť výcviku. Ďalšou budovou je trojposchodová budova, ktorá 

imituje mestský dom a je dimenzovaná pre výcvik pokroku a rozvoja zručností pri 
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používaní dýchacích prístrojov. Budova je tiež využívaná pre taktický výcvik. 

Výcvikový objekt je tiež využívaný pre výcvik zdravotníckej časti USAR tímov. 

b) USAR zariadenie (Obrázok 18.) - je komplexom štyroch budov, ktoré sú zamerané 

na všetky aspekty výcviku týchto tímov. Prvá budova má tri špecializované 

vnútorné sústavy  pre plánovanie školení, ktorých cieľom je zabezpečiť výcvik a 

osvojovanie zručností, ktoré sú základnými činnosťami USAR tímov (napr. práca v 

stiesnených priestoroch, pátracie a záchranné akcie v rôznych typoch zrútenia 

objektov, technické vyhľadávanie;  paženie, lámanie, porušenie konštrukcie a iné). 

Objekt je okrem špecializovaného výcviku používaný aj pre bežné taktické cvičenia 

s cieľom čo najreálnejšie simulovať mimoriadnu udalosť (napr. výbuch plynového 

potrubia a iné). Stredisko je vybavené najmodernejším špeciálnymi vozidlami, 

výzbrojou a zariadením USAR, ale aj miestnosťami pre teoretickú prípravu tímov.  

c) Správanie sa pri požiari - stredisko je vybavené  desiatimi scenármi správania sa 

látok v požiari. Je to vysoko špecializovaný kontajner, pre simulovanie špeciálnych 

podmienok (napr. Backdraft, Flashover). Hasiči v priebehu výcviku získavajú 

skúsenosti, ako sa správať pri požiari  a učia sa odborné techniky riešenia týchto 

situácií. Objekt umožňuje výcvik  zručností pri hasení požiaru budov s vysokým 

požiarnym zaťažením.  

d) Požiarna clona - zariadenie je využívané pre praktickú demonštráciu intenzívneho 

tepla, ktoré je generované rôznymi typmi požiarov. Na základe tohto zariadenia je 

založená výučba čo najoptimálnejších techník hasenia hlavne pre plynárenský a 

ropný priemysel (napr. uzavretie prívodu nebezpečných látok a iné). Tento objekt 

je jedným z častí výcvikového objektu pre šírenie požiaru a je vybavený LPG 

pohonom, ktorý je jedným z najbezpečnejších na svete vďaka systému pre 

rozpoznávanie veľkosti plameňa. 

e) Zariadenie vyšetrovania vzniku požiaru - tieto zariadenia umožňujú určovať fázy 

požiarov, na základe ktorých je potom možné ich spätne simulovať. Objekt teda 

umožňuje zlepšenie zručností príslušníkov v oblasti vyšetrovania vzniku požiarov v 

závislosti na rôznych iniciačných zdrojoch (napr. cigareta, elektrický skrat a iné). 

Výcvik je založený na skúmaní požiaru a presných postupoch pre určovanie príčin 

požiaru. Kurzy sú uskutočňované v spolupráci s Vysokou policajnou školou . 
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f) Výcvik na diaľnici (Obrázok 19.) - je objektom, ktorý disponuje 360 m 

štvorprúdovým diaľničným úsekom, ktorý zastrešuje komplexný výcvik 

mimoriadnych udalostí v cestnej doprave, hlavne techník a praktických zručností 

pri riešení nehôd veľkej premávky.  Diaľnica je vybavená veľkou škálou cvičných 

vozidiel (napr. autobusy, nákladné automobily a iné) a simulácií pre realizáciu 

výcviku. Trenažér poskytuje možnosti pre uskutočňovanie viacerých výcvikov 

súčasne alebo aj možnosť súčinného výcviku viacerých jednotiek, hlavne pre 

záchranárske jednotky.  

g) Výcvikový obytný dom - Objekt zabezpečuje riešenie bežných požiarov, ku ktorým 

patria požiare v domácnosti. Je navrhnutý ako replika nežného domu s dvoma 

podlažiami. V prízemí sú štyri miestnosti, prvé poschodie disponuje šiestimi 

miestnosťami a v podkroví sú umiestnené spálne. Budova je jednou z 

najznámejších a najpoužívanejších výcvikových častí a je používaná pre širokú 

škálu výcvikov.  

h) Priemyselná výšková budova - Je objektom pre výcvik vo výškach. Budova je 

dimenzovaná do šiestich podlaží a je využívané pre široké využitie pri praktickom 

výcviku s použitím ohňa alebo dymu. V prízemí je replika automobilu, ktorá je 

využívaná pre nácvik zásahov v garáži. Budova je vernou replikou výškovej 

budovy, ktorá je vybavená suchovodmi a chráneným schodiskom po celej výške 

budovy. Je univerzálnym trenažérom pre veľký rad činností vďaka jeho veľkosti na 

každej úrovni jednotky požiarnej ochrany. 

i) Priemyselné tréningové zariadenie - Zariadenie je flexibilným objektom pre 

simuláciu činností v továrni a priemysle. Je továrenským komplexom s kotolňou v 

suteréne, prepojený so simulovaným ubytovacím zariadením a vybavený aj 

replikou stravovacieho zariadenia, v ktorom je možné prakticky simulovať požiar 

tukov v potravinárstve. Budova je komplexne využívaná pre celý rad výcvikov, 

okrem iného s výcvikom pri požiare suterénu, prítomnosti nebezpečných látok a 

iných. Zariadenie je dimenzované pre komplexný výcvik všetkých jednotiek IZS.  

j) Objekt dopravných nehôd - Je budovou s veľkým množstvom vystavených vozidiel 

od delegátov rôznych firiem pre výcvik záchranárskych činností pri používaných 

motoristických technológiách vozidiel s použitím vyslobodzovacích zariadení pri 

dopravných nehodách.  
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k) Univerzálne použiteľná budova (Obrázok 20.) - Budova je veľkou betónovou 

stavbou pre rôzne druhy výcvikov v objektoch (napr. nákupné centrum, trajerkt, 

väzenie a iné) situovanou v centre výcvikových trenažérov dimenzovaná do štyroch 

úrovní s dvoma vchodmi. Jeden z vchodov je zo zásobovacej rampy a druhý cez 

sklad simulovaného nákupného centra.  Budova je rozdelená na miesta kde je 

možné využiť otvorený oheň alebo ho celkovo zadymiť. Je vybavená požiarnymi 

hlásičmi, zariadeniami pre odvod plynu, eskalátorom, suchovodmi alebo 

elektrickým výťahom. Štvrté poschodie je dimenzované ako ubytovacie zariadenie 

s bytmi, ktoré môže simulovať hotelové izby.  Budovu je možné využívať pre 

komplexný rozmanitý výcvik podľa požiadaviek cvičiacich.  

l) Železničná stanica - Je sústavou tratí a  koľajníc s ich elektrifikáciou a 

železničného nástupišťa.  Trenažér je vybavený lokomotívou a vozňami na reálnej 

trati, ktoré sú vybavené zadymovacím zariadením  pre reálnejšie dotvorenie 

výcvikového scenára.  Zariadenie je dimenzované pre najrôznejšie železničné 

nehody, ku ktorým patrí aj vykoľajenie a je zabezpečené k výcviku jednotiek 

samostatne alebo aj pre komplexné cvičenie ich súčinnosti. 

m)   Výcvik na mori a lodi - Zariadenie je replikou skutočnej lodi s mostíkom, 

strojovňou, rebríkov a iných, ktorá kotví v prístave. Tréning na lodi je pravidelne 

vykonávaný hlavne pre jednotky armády, ktoré využívajú výučbové priestory pre 

výcvik pilotov vrtuľníkov pri situáciách vzniku požiaru. Na lodi je možné cvičiť 

všetky činnosti spojené s pobytom a činnosťami na  nej. Je využívaná pre široké 

množstvo jednotiek z celého sveta a dáva priestor pre výcvik súčinností jednotiek 

na lodi i v prístave.  

n) Ropná plošina (Obrázok 21.) -  Je  objektom simulujúci ropnú plošinu s  jej 

pracovným a obytným  zázemím v priemyselnom prostredí, ktorá dokáže reálne 

fungovať. Zariadenie je postavené zo sila a pristávacej plošiny pre vrtuľníky, k 

vytvoreniu reálnej makety.  Objekt je využívaný hlavne k scenárom pri výbuchoch 

LPG, požiaroch ropných plošín ako aj netesnosti zariadení. Zariadenie je  vybavené 

realistickým LPG zariadením pre simuláciu horenia stojanu, ako aj veľkými 

zásobníkmi pre simulovanie úniku ropnej látky. Objekt pre to dáva široké možnosti 

k výcviku pri činnostiach obmedzenia nebezpečných stavov na ropných plošinách 

[22].  
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Obrázok 18. USAR zariadenie [23] 

 
Obrázok 19. Výcvik na diaľnici [23] 

 
Obrázok 20. Univerzálne použiteľná 

budova [22] 

 
Obrázok 21. Ropná plošina [22] 

 

4.2  Ďalšie  výcvikové centrá v zahraničí 

 

Nemecko 

 The State Fire Service Institute of North Rhine-Westphalia na Severovýchode 

Nemecka, je unikátnym tréningovým centrom pre vzdelávanie dobrovoľných i 

profesionálnych hasičských jednotiek. Centrum o rozlohe 7000 m
2
 je dimenzovaný pre 

výcvik hasičských zásahov, technickej pomoci a boja s nukleárnymi, biologickými a 

chemickými látkami. Je zariadením pre simuláciu veľmi realistických scenárov, za 

prítomnosti simulovania dymu, ohňa ľudského kriku a iných. Výcvik je zabezpečovaný 

pomocou workshopov, ktoré začínajú teoretickou prípravou a končia komplexným 

hodnotením cvičenia. Objekt je možné použiť pre nácvik zásahu v objektoch: 

a) bytu; 

b) rodinného domu; 

c) výškovej budovy; 

d) priemyselnej budovy; 

e) laboratória; 
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f) nemocnice; 

g) podzemných garáží a iných [Designing for firefighters].  

 Výcvikové zariadenie je rozdelené na sieť učební, kontrolné strediská, objekty pre 

ubytovanie a stravovanie, objekty pre výcvik  a cvičebnú výcvikovú halu [24].  

 

Obrázok 22. The State Service Institute of North Rhine-Westphalia [24] 

 

Holandsko 

 

 Jedným z výcvikových zariadení spoločnosti Falck - Safety Services je systém 

výcvikových zariadení a simulátorov pre čo najreálnejšiu prípravu pre výkon služby 

nielen hasičov ale aj špecializovaných skupín. Okrem vzdelávacích zariadení patria k 

objektu aj zariadenia pre výcvik na vode a hasičské trenažéry pre všetky stupne simulácie 

požiaru. Výcvikové zariadenie je rozdelené na tri výcvikové trenažéry v Amsterdame, 

Den Oever a v Maasvlakte-Rotterdam. Strediská kladú pri výcviku veľký význam na 

ekologickosť a bezpečnosť.  

 Zariadenie v Amsterdame je dimenzované pre výcvik na vode (napr. pobrežné a 

námorné bezpečnostné cvičenia a iné). Objekt je trojpodlažný, krytý a je rozdelený na 

miestnosti pre teoretický výcvik, dva bazény s generátorom vĺn, záchranné člny a trenažér 

helikoptéry pre záchranu spod vodnej hladiny. 

 Zariadenie v Maasvlakte-Rotterdam je výcvikovým areálom o rozlohe 4,5 hektára a 

leží na otvorenej vodnej ploche. Je vybavený rôznymi simulačnými zariadeniami pre 

vizualizáciu vĺn, vetru, dažďu, reálneho ohňa a sú hasiteľné vodnou penou, práškom alebo 

CO2. Je možné využiť trenažéry pre výcvik pri veľkých povrchových požiarov v 
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bytovkách, vlakoch, električkách, lodiach diaľniciach a iných, evakuáciu a záchranu na 

mori. Stredisko je dimenzované na špecializovaný výcvik pri všetkých poveternostných 

podmienkach podľa štandardizovaných bezpečnostných modulov, hlavne v blízkosti 

veterných elektrární na pevnine, ale aj na mori. Od roku 2013 je stredisko inovované a 

vybavené novými trenažérmi pre výcvik záchranárskych činností : 

a) Veže - Veterné turbíny (2 ks)- bezpečná práca vo výškach; 

b) Indoor lezecká stena - výcvik lezeckých techník; 

c) Veterný generátor - činnosti vo veternej elektrárni; 

d) Preprava člnom - prežitie na člne; 

e) Zariadenia hasičského výcviku - hasičské činnosti vo veternom generátore; 

f) Indoor bazén - záchrana z potopených vrakov dopravných prostriedkov. 

 Zariadenie v Den Oever je o čosi menšie no rovnako kvalitne vybavené stredisko 

ako v Maasvlakte-Rotterdam. Ponúka široké možnosti pre výcvik prežitia, záchranárskych 

a hasičských kurzov [25].  

 

 

Obrázok 23. Falck - Safety Services Holandsko [25] 

 

Švajčiarsko 

 

 International Fire Academy  v srdci Švajčiarska je celoeurópska popredná škola 

požiarnej ochrany pre výcvik hasičských činností pri mimoriadnych udalostiach v 

tuneloch. Hlavnými cvičiskami akadémie sú dva výcvikové tunely pre simuláciu 
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akéhokoľvek charakteru v mestách Balsthal (260 m) a Lungern (150 m). Centrum ponúka 

širokú škálu kurzov hlavne v cestnej a železničnej doprave alebo rozmanitých cvičení 

uskutočňovaných podľa požiadaviek cvičiacich skupín. K ponúkaným kurzom patria: 

a) Kompaktný kurz : Cesta a trať - výcvik činností v cestných a železničných 

tuneloch; 

b) Intenzívny tréningový kurz : Cesta - výcvik riadiacich pracovníkov pre zásahy v 

tuneloch; 

c) Intenzívny tréningový kurz : Cesta a trať - výcvik riadiacich pracovníkov pre 

zásahy v cestných a železničných tuneloch; 

d) Individuálne kurzy podľa požiadaviek cvičiacich :  

a. Školenie inštruktorov  -  pre výcvik inštruktorov, ktorý budú ďalej 

vzdelávať  ˮsvojeˮ  jednotky požiarnej ochrany; 

b. Workshop : Príprava nasadenia - kombinované nasadenie hasičov podľa 

koncepcií vytvorených simuláciou; 

c. Školiace programy pre hasičské zbory - výcvik hasičov, ktorý sú 

špecializovaní pre zásahy v tuneli; 

d. Výcvik - výcvik hasičov pre extrémne mimoriadne udalosti v tuneloch. 

 Akadémia je okrem spomínaných tunelov vybavená aj zariadeniami Pyrodrome 

(imitácia požiarov), Flashover zariadenie, Silo (výškové zásahy), Rescue wall (výcvik 

záchrany), The pioneer site (tri trenažéry - stanica, rumovisko, tunelový systém) [26].  

 

Obrázok 24. International Fire Academy Balsthal [27] 
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5. Možnosti využitia Výcvikového centra HaZZ Lešť pre 

jednotky požiarnej ochrany z Českej republiky 

 

 Slovenská a Česká republika majú dva rozdielne systémy hasičských zborov, ktoré 

majú veľa vecí v rámci oblasti ochrany pred požiarmi podobné. Jedným z nich je aj 

základné rozdelenie hasičských jednotiek.  

 Činnosti spojené s výkonom služby v HaZZ SR zabezpečujú štyri typy hasičských 

jednotiek: 

a) Hasičský a záchranný zbor, tvorený príslušníkmi; 

b) Závodný hasičský útvar, tvorený zamestnancami; 

c) Závodný hasičský zbor, tvorený zamestnancami; 

d) Dobrovoľný hasičský zbor obce, tvorený členmi [28]. 

 Rozdelenie typov jednotiek požiarnej ochrany Českej republiky popisuje kapitola 1. 

 Rozdiely v systéme rozdelenia hasičských jednotiek  sú viditeľné.  Obe republiky 

majú zbor s príslušníkmi. Na Slovensku sú tieto zbory ešte ďalej delené na okresné a 

krajské riaditeľstvá,  v Českej republiky iba na krajské zbory. Čo sa týka podnikov, 

závodov v Českej republike sú tieto zbory zložené buď zo zamestnancov alebo členov,  

kedy je hlavný rozdiel v tom, či túto činnosť hasiči vykonávajú ako hlavný pracovný 

pomer alebo nie. Na Slovensku je to teda útvar alebo zbor.  Hlavným rozdielom je takisto 

pracovný pomer, ale tieto zbory majú teda iné pomenovanie.  Pri hasičských jednotkách  

dobrovoľných hasičov je to teda v oboch krajinách rovnaké. 

  

5.1 Výcvik na trenažéroch 

 

 Výcvikové centrum je dimenzované pre výcvik rôznych typov činností pre každú z 

hasičských jednotiek. Podľa typu trenažéra sú dimenzované odborné výcviky a cvičenia 

podľa potrieb jednotiek požiarnej ochrany.  
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A. Takticko-požiarne domce 

 

 Trenažér umožňuje hlavne  výcvik činností, ktoré sa môžu udiať pri mimoriadnych 

udalostiach v budovách s menším počtom poschodí (napr. rodinné domy). K týmto 

činnostiam patria : 

a) prieskum a vnikanie do budovy; 

b) vyhodnotenie situácie; 

c) používanie technických prostriedkov pre vyhľadávanie osôb a ohnísk v priestore; 

d) evakuácia a záchrana pomocou hasičskej techniky a vecných prostriedkov; 

e) prvá pomoci a sebazáchrana [16]. 

   V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky zo zameraním na 

výcvik činností pri vyhľadávaní a evakuácii osôb zo zadymeného neznámeho priestoru bez 

pomoci termokamery [15]. 

 

B. Zborenisko a Rumovisko 

 

 Trenažér umožňuje hlavne  výcvik činností, ktoré sú nevyhnuté k odstráneniu 

nebezpečných stavov v priebehu mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok čiastočné 

alebo celkové zrútenie budov. K týmto činnostiam patria : 

a) vyhľadávanie a záchrana osôb; 

b) nácvik pohybu po ruinách a zborených konštrukciách ako aj dodržiavanie 

bezpečnostných zásad; 

c) vyslobodzovanie z ruín pomocou technických prostriedkov a záchrany osôb zo 

šácht [16]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri Zborenisko uskutočňované výcviky so 

zameraním na riešenie situácií zasypania osôb v betónovej skruži spojeného s požiarom a 

možným výskytom nebezpečných látok [15]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri Rumovisko uskutočňované výcviky so 

zameraním na riešenie situácií pri zosuve budovy - vyhľadávanie a záchrana osôb spod 

sutín za sťažených podmienok [15]. 
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C. Železnica 

 

 Trenažér umožňuje hlavne  výcvik činností a taktických možností pri vzniku 

mimoriadnych udalostí v doprave a na území železnice a jej častí. Trenažér teda umožňuje 

výcvik činností: 

a) taktiky eliminovania následkov úniku nebezpečnej látky; 

b) bezpečnosti pri likvidácii mimoriadnych udalostí (napr. dopravná nehoda, únik 

nebezpečnej látky, požiar a iné); 

c) činností pri vzniku hromadných dopravných nehôd a výcvik záchranárskych 

jednotiek pri týchto udalostiach [16]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií pri úniku nebezpečných látok sprevádzaných požiarom vagóna osobného 

vlaku a evakuáciou priestorov železničnej stanice [15]. 

 

D. Cestný tunel 

 

 Trenažér umožňuje hlavne  výcvik činností , ktoré sú nevyhnutné pre eliminovanie 

rizík  a nebezpečenstva v cestných tuneloch a doprave. Trenažér umožňuje hlavne  výcvik 

činností : 

a) taktiky hasenia motorových vozidiel; 

b) evakuácie a vyslobodzovania osôb z vozidiel a priestoru tunela pri sťažených 

podmienkach; 

c) dodržiavania bezpečnostných opatrení pri taktike hasenia tunelov [16]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií pri dopravných nehodách v cestnom tuneli spojených s požiarom [15]. 

 

E. Skladisko 

 

 Trenažér umožňuje praktický výcvik činností a taktického myslenia hasičov v 

priemysle a skladovacích strediskách., ktoré môžu byť zároveň  spojené aj so zásahmi s 

prítomnosťou nebezpečných látok. K týmto činnostiam patria: 

a) hasičské družstvo a jeho činností pri vzniku mimoriadnych udalostí v priemysle; 
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b) vyhľadávanie nebezpečných látok v skladoch; 

c) taktika vedenia zásahu  s nebezpečnými látkami [16].  

 V období 2014/2015 neboli na trenažéri uskutočňované žiadne výcviky v HaZZ SR 

[15].  

 

F. Bralce - Via Ferrata  

 

Trenažér umožňuje hlavne  výcvik lezeckých činností pri vzniku mimoriadnych udalostí v 

prírode, na skalných bralách. K hlavným výcvikovým činnostiam patria : 

a) zásahy v technickom a prírodnom prostredí; 

b) lezecké techniky a používanie lezeckých prostriedkov; 

c) evakuácia, záchrana, prenos a transport zranenej osoby pomocou lezeckej techniky 

[16]. 

 V období 2014/2015 neboli na trenažéri uskutočňované žiadne výcviky v HaZZ SR 

[15].   

 

G. Jakub Climbing 

 

Trenažér umožňuje hlavne  výcvik základov lezeckej činnosti na lezeckej stene, ktorou 

tento trenažér je. Špecializuje sa hlavne na výcvik činností : 

a) budovania istiacich stanovísk a kotviacich bodov; 

b) výstupu a zlaňovania lezeckého družstva; 

c) záchrany pomocou rôznych metód [16]. 

 V období 2014/2015 neboli na trenažéri uskutočňované žiadne výcviky v HaZZ SR 

[15]. 

H. Jakub Building Gun 

 

 Trenažér umožňuje hlavne  výcvik činností a taktického myslenia pri požiar a 

zadymení nízko podlažných budov. Trenažér umožňuje hlavne  výcvik : 

a) prieskumu a vniknutia do budovy; 

b) hodnotenia situácie; 
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c) hasenia požiarov; 

d) vyhľadávania, evakuácie a transportu postihnutých osôb; 

e) poskytovania prvej pomoci [16]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií pri vyhľadávaní a záchrane osôb z neznámych zadymených priestorov 

[15]. 

 

I. Jakub High-Rise Building Gun Družba 

 

 Trenažér umožňuje hlavne výcvik činností a taktických zručností pri vzniku 

mimoriadnych udalostí v objektoch, ktoré majú viac poschodí a sú zložitejšie dispozične 

riešené. Trenažér umožňuje výcvik: 

a) zásahov vo výškových budovách a zadymených objektoch; 

b) protiteroristických a záchranárskych činností vo výškových budovách; 

c) súčinnosti zložiek IZS a štábov krízového riadenia [16]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií pri požiar výškových budov a následného zdolávanie požiaru a záchrana 

postihnutých osôb [15]. 

 

J. Vodné cvičisko 

 

 Trenažér umožňuje hlavne  výcvik činností v rámci zásahov na vodnej hladine v 

každom ročnom období  ako aj na hladine a pod ňou. Sú to hlavne činnosti: 

a) ovládania a činností  záchranných motorových aj nemotorových člnov; 

b) so spojením s trenažérom Jakub Koloseum nácvik činností nalodenia a záchrany 

vrtuľníkom; 

c) záchrany osôb z vodnej hladiny a po preborení; 

d) zachytávania nebezpečných látok nornými stenami; 

e)  prvej pomoci u topiacich sa osôb; 

f) činností pri výstavbe protipovodňovej ochrannej hrádze; 

g) výcvik potápačských skupín [16]. 
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 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií a činností pádlovania a  protipovodňových záchranných prác [15]. 

 

K. Cvičisko vodenia bojových vozidiel 

 

 Trenažér umožňuje výcvik činností a taktických zručností hlavne vo vedení 

hasičskej techniky a dopravy pri výkone služby. Trenažér sa využíva hlavne na: 

a) výcvik a zdokonalenie zručnosti vodičov vo vedení hasičskej techniky; 

b) parkovanie hasičskej techniky; 

c) možnosti vedenia techniky v ťažkom teréne; 

d) nácvik taktickej prípravy [18]. 

 V období 2014/2015 neboli na trenažéri uskutočňované žiadne výcviky v HaZZ SR 

[15]. 

L. Autobus v priekope 

 

 Trenažér umožňuje výcvik činností a taktických zručností hlavne v hromadných 

dopravných nehodách. Je využívaný hlavne na nácvik: 

a) výcvik pri hromadnej dopravnej nehode; 

b) poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a triedenie ranených; 

c) použitie záchranárskeho vyslobodzovacieho náradia; 

d) stabilizácia havarovaného vozidla; 

e) likvidácia a zamedzenie úniku nebezpečnej látky; 

f) transport postihnutých osôb z prevráteného vozidla pomocou vybavenia 

[13]. 

V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na riešenie 

situácií hromadných dopravných nehôd autobusov v priekope s väčším počtom ranených 

osôb [15]. 
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M. Cisterna s nebezpečnou látkou 

 

 Trenažér umožňuje výcvik činností a taktiky pri mimoriadnych udalostiach s 

únikom nebezpečných látok. K činnostiam patria hlavne : 

a) taktika znižovania následkov úniku nebezpečnej látky; 

b) nácvik bezpečnosti práce pri likvidácie mimoriadnej udalosti; 

c) taktika riešenia modelových situácií nehôd dopravných prostriedkov; 

d) nácvik hromadných dopravných nehôd [13]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií pri únik nebezpečnej látky z cisterny [15]. 

 

N. Taktický polygón hasičského charakteru 

 

 Trenažér dáva možnosti pre výcvik činností hlavne pri dopravných nehodách a 

požiaroch automobilov. Využíva sa k činnostiam : 

a) taktika hasenia a stabilizácie havarovaného vozidla; 

b) vyslobodzovanie osôb z vozidla a správna bezpečná manipulácia s postihnutými 

osobami; 

c) nácvik prvej pomoci pre postihnuté osoby [13]. 

 V období 2014/2015 boli na trenažéri uskutočňované výcviky so zameraním na 

riešenie situácií pri požiaroch vrakoviska a vyslobodzovania zranených osôb z 

havarovaných vozidiel [15]. 

 

5.2 Referencie jednotky PO 

 

 Hasičská stanica v Spišskej Starej Vsi  je menšou vedľajšou hasičskou stanicou pre 

stanicu Okresného riaditeľstva HaZZ v Kežmarku. Výkon služby na 24-hodinovej zmene 

zabezpečujú štyria príslušníci. Stanica je vybavená hasičskou technikou : 
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a) Mercedes Benz Vario 815D; 

b) CAS 30 - Iveco Trakker; 

c) CAS 32 - Tatra 815; 

d) osobný automobil Škoda Fabia Combi. 

 Časť jednotky stanice sa zúčastnila 5-dňového  komplexného cvičenia v marci 2015 

v zastúpení 1+5 členov.  V rámci výcviku absolvovali taktické cvičenia na trenažéroch : 

a) Cestný tunel - činnosť jednotiek pri hromadnej nehode v cestnom tuneli - autobus, 

tri osobné autá, nákladné auto, 9 ranených osôb. Pre nefunkčnosť zadymovacieho 

systému tunela nebolo cvičenie uskutočnené v celkovej miere.  

b) Zborenisko - vyhľadávanie a evakuácia postihnutých osôb zo zboreného objektu so 

silným zadymením a požiarom. 

c) Jakub High-Rise Building Gun Družba - taktika vedenia zásahu vo vysoko 

zadymenej horiacej viacpodlažnej budove. 

d) Takticko-požiarne domce - vedenie zásahu v zadymenej horiacej budove s použitím 

ventilátorov. Príslušníci zhodnotili taktické cvičenie ako najreálnejšie a pre nich 

najužitočnejšie.   

e) Skladisko - nácvik taktiky hasenia požiaru v autoservise. Objekt disponoval 

reálnym simulovaním - osobné autá, kancelárske priestory, vysoké zadymenie. 

f) Autobus -  nácvik taktiky zásahu pri hromadnej nehode na voľnom priestranstve - 2 

osobné autá,  nákladné auto, autobus. 

g) Cisterna s nebezpečnou látkou - taktika eliminovania nebezpečenstva pri 

mimoriadnych udalostiach s  únikom  nebezpečných látok z cisterny.  

 Príslušníci zhodnotili celkový výcvik na výbornú z hľadiska zberu praktických 

skúseností, využiteľnosti a reálnosti. Plusovým bodom celkového pobytu vo VC HaZZ 

Lešť bola chutná strava. K mínusom by zaradili hlavne menej komfortné ubytovanie, 

nefunkčnosť zadymovacieho systému na trenažéri v čase ich výcviku a podľa nich 

nedostatočnú  momentálnu výbavu stanice HaZZ Lešť hasičskou technikou. Od doby 

výcviku družstva HaZZ Spišská Stará Ves ale prešlo VC HaZZ Lešť úpravami na 

trenažéroch a vybavení hasičskou technikou [29].  
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6. Návrh modelovej periodickej odbornej prípravy členov 

USAR tímu z Českej republiky vo Výcvikovom centre HaZZ 

Lešť 

 

 Hasičské jednotky, majú okrem svojej hlavnej náplne aj iné nevyhnutné činnosti. 

Jednou z nich je humanitárna pomoc. Pre zabezpečenie tejto pomoci sú zriaďované vysoko 

špecializované tímy USAR (z angl. Urban Search and Rescue Team). Sú to vyhľadávacie a 

záchranné odrady, ktorých hlavnou náplňou je vyhľadávanie, vyslobodzovanie a záchrana 

osôb zo staticky narušených objektov v dôsledku prírodných (napr. zemetrasenie a iné) 

alebo ľudských činiteľov (napr. nehody v chemickom a inom  priemysle a iné). V Českej 

republike je USAR odrad jedným z odradov Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR [30].   

 

6.1 Skupina INSARAG 

 

 V rámci koordinácie štátov ohrozených zemetrasením a štátov, ktoré poskytujú 

medzinárodnú pomoc prostredníctvom USAR tímu, vznikla medzinárodná poradná 

skupina pre vyhľadávanie a záchranárstvo INSARAG (z angl. International Search and 

Rescue Advisory Group). Je tvorená: 

 Riadiaca skupina  (SG - Steering Group) - plánuje a definuje stratégiu 

INSARAG; 

 Regionálne skupiny (RG - Regional Group) - podľa geografického 

začlenenia tímov riešia otázky ich fungovania; 

 Sekretariát (FCSS -  The Field Coordination Support Section) - zriaďuje 

koordinačné stredisko pre vysielanie  USAR tímov, organizuje stretnutia, 

školenia a iné. 

 Pre definovanie medzinárodných štandardov je v rámci skupiny INSARAG 

špecifikovaná jej metodika. Je odporučením  pre jednotlivé tímy USAR, ktoré chcú 

pracovať podľa medzinárodných štandardov. Zastrešujú minimálny rozsah formálno-
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právnych,  personálnych, technických, koordinačných, taktických a logistických 

požiadaviek pre tieto tímy. Metodika rieši tieto fázy: 

 Príprava - prípravná fáza tímov; 

 Mobilizácia - vyrozumenie a vyslanie týmu;  

 Operácia - uskutočňovanie činností na zasiahnutom mieste; 

 Demobilizácia - ukončenie a návrat tímu; 

 Post-Misia - informovanosť, zápis z misie, návrat do fázy prípravy [31]. 

 

6.2 Štruktúra odradu 

 

 K hlavným strategickým úlohám vyslaného USAR odradu patria : 

a) organizovanie transportu tímu, zabezpečenie sebestačnosti, budovanie operačnej 

základne, včlenenie odradu do štruktúry medzinárodných záchranných operácií; 

b) lokalizácia postihnutých osôb; 

c) technické vyslobodzovanie osôb; 

d) zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a transport osôb. 

 Pre plynulé zabezpečenie chodu tímu a vykonávanie základných činností je teda 

potrebné dodržať každú zo strategických úloh. Podľa týchto úloh sa teda štruktúra tímu 

musí prispôsobiť, aby ich bolo možné čo najlepšie splniť. Táto štruktúra musí vyhovovať 

podmienke nasadenia na mieste zásahu v 24-hodinovom výkone v 12-hodinových 

zmenách. Odrad má teda tieto časti : 

a) management; 

b) logistika; 

c) vyhľadávanie; 

d) záchrana; 

e) zdravotnícke ošetrenie. 

 Družstvo sa skladá z jeho veliteľa, vyhľadávacej a záchrannej skupiny. 

 Vyhľadávacia skupina je zložená z dvoch hasičov, ktorý sú špeciálne pripravovaní 
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a školení v obsluhe a použití elektronických vyhľadávacích zariadení (napr.kamery, 

echolokátory a iné). K minimálnym požiadavkám na špecializáciu je hasič-lezec a 

doporučeným je letecký záchranár. Ostatní členovia sú atestovaní kynológovia s troma 

záchranárskymi psami so sutinovou špecializáciou a sú nominovaní zo zoznamu 

kynologických atestov.  

 Záchranná skupina je zložená zo šiestich hasičov. Samozrejmosťou sú 

špecializačné kurzy príslušníkov ako viazač, kurzy dopravy chorých, ranených a rodičiek a 

iných. Skupina je vybavená radou atypických technických prostriedkov, ktoré musia 

ovládať.  

 Zdravotnícka skupina je tvorená lekárom a ďalšími hasičmi s odbornou 

špecializáciou stredného zdravotníckeho personálu. V operačnom riadení môže byť 

začlenená v záchrannej skupine. Zabezpečuje iba prvotné ošetrenie a ich stabilizáciu do 

odovzdania miestnej zdravotníckej organizácii. 

 Tylová skupina je zložená z tylových technikov a zabezpečuje hlavne logistické 

zázemie. Hlavnou činnosťou tylovej skupiny je zriaďovanie operačnej základne (napr. 

prístrešok, strava, tekutiny, svetlo, sklad, transport a iné). 

 Veliteľská skupina sa skladá z veliteľa odradu, jeho zástupcu, veliteľa čaty a dvoch 

styčných dôstojníkov. Zabezpečuje kompletnú starostlivosť o tím a vytvorenie štruktúr 

nutných pre úspešnú koordináciu medzinárodnej pomoci. Ak odrad dorazí na postihnuté 

miesto ako prvý, musí vytvoriť prvý kontaktný bod s postihnutou oblasťou (väčšinou na 

príletovom letisku odradu). Kontaktný bod je zriadený pre zber informácií o SaP 

zabezpečenie dopravy na miesto nasadenia [30]. 

 Podľa technickej vybavenosti, počtu členov a dobe nasadenia môžeme rozdeliť 

USAR tímy na skupiny : 

a) LIGHT - pre zásah na národnej úrovni; 

b) MEDIUM (stredný) - pre zásah na medzinárodnej úrovni. Počet členov a technická 

vybavenosť je určená požiadavkami uskutočňovať vyhľadávacie a záchranné práce 

na jednom mieste nepretržite počas siedmich dní. 



 

76 

 

c) HEAVY (ťažký) - pre zásah na medzinárodnej úrovni. pre zásah na medzinárodnej 

úrovni. Počet členov a technická vybavenosť je určená požiadavkom uskutočňovať 

vyhľadávacie a záchranné práce na dvoch miestach nepretržite počas desiatich dní 

[31]. 

 Pre príklad uvádza Obrázok 25. štruktúru USAR odradu Moravskoslezského kraja, 

ktorý má minimálne 32 osôb. Tento odrad nie je zmenový a je tvorený zo špecializovaných 

príslušníkov z hasičských staníc v Ostrave-Porube a Ostrave-Zábrehu. 

  

Obrázok 25. Štruktúra USAR odradu Moravskoslezského kraja [30] 

 

6.3 Materiálne vybavenie odradu 

 

 Pri vyhľadávaní a vyslobodzovanie osôb je potrebné technické vybavenie, ktoré nie 

je bežnou súčasťou vybavenia jednotky. 

 Materiálne je jednotka vybavená na 10 dní nepretržitého samostatného chodu, aby 

nebola závislá na zemi, ktorej humanitárnu pomoc poskytuje. Vybavenie tímu je 
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definované Metodikou INSARAG a jeho začlenením k ťažkému alebo strednému tímu. 

Podľa tohto začlenenia sú rozdelené špecializované činnosti, ktoré odrad vykonáva  a 

vybavenie, ktoré je pre výkon činností nevyhnutné. Patria k nim hlavne zásahové 

(napr.búracia a sekacia technika, stabilizačné zariadenia a iné), logistické (napr. stany, 

spacie vaky a iné), zdravotnícke (napr. defibrilátor, resuscitačný dýchací vak, zdravotnícke 

balíčky a iné) a komunikačné (napr. satelitné navigácie, telefóny a iné) prostriedky [30].  

 

6.4 Odborná príprava jednotlivcov odradu 

 

 Odbornú prípravu členov USAR odradu môžeme rozdeliť na časti : 

a) Odborná príprava podľa Európskych mechanizmov civilnej obrany; 

b) Manažment záchranárskej činnosti; 

c) Porady výmeny informácií a skúseností z praxe. 

 Odborná príprava podľa Európskych mechanizmov civilnej ochrany sa vykonáva v 

kurzoch, ktoré sú rozdelené na úrovne : 

a) základy - patria kurzy : 

a. Mechanizmus spoločenstva - vstupný kurz pre časť ponúkaných kurzov. 

Kurz poskytuje základné informácie o mechanizme Európskej únie a 

medzinárodnom tiesňovom sektore v Európe a mimo nej. 

b. Technický špecialista - Hlavným cieľom kurzu je zvýšenie vedomostí a 

zručností  technických odborníkov (napr. zdravotníci, logistici, odborníci na 

životné prostredie a iné) v multikultúrnom a multidisciplinárnom tíme.  

b) operácia -  patria kurzy : 

a. Operačný manažment - Hlavným cieľom kurzu je koordinácia, metodika, 

postupy, plánovanie a informačný manažment pri riešení vzniknutých 

mimoriadnych situácií. 

b. Kurz bezpečnosti - Cieľom kurzu je skvalitnenie nadobudnutých schopností, 

vedomostí a zručností v oblasti riadenia bezpečnosti na operačnej a 

strategickej úrovni. 
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c. Informačný manažment - Cieľom kurzu je naučiť poslucháča ako správne 

pracovať s informáciami tak, aby boli prospešné a čo najviac využiteľné pri 

riešení vzniknutých udalostí. 

d. Medzinárodná spolupráca - Cieľom je pripraviť poslucháča a prehĺbiť jeho 

znalosti pri riešení  katastrof na medzinárodnej úrovni. 

e. Hodnotenie misie - Cieľom kurzu je vyškolenie vykonávania posudzovania 

potrieb humanitárnej a civilnej ochrany podľa vzniknutej mimoriadnej 

situácie. 

f. Základný modulový kurz - Cieľom kurzu je naučiť kľúčových absolventov 

tímov schopnostiam riadenia modulov civilnej ochrany a začlenenia do 

medzinárodných tímov na postihnutom území v rámci koordinácie 

viacerých tímov.  

g. Obnovovací kurz Operačný manažment - Cieľom kurzu je obnovenie si 

zručností a skúseností v rámci operačného manažmentu podľa skúseností 

expertov tímov v rámci nasadenia do nedávnych zásahov. 

c) manažment -  patria kurzy : 

a. Vysoká miera koordinácie - Cieľom kurzu je pripraviť odborníkov, ktorý 

budú vysielaný na misie s cieľom uľahčiť pomoc pri koordinácii na základe 

strategických a politických aspektov zvládania katastrof .  

b. Veliteľ tímu - Cieľom kurzu je príprava absolventa v rámci vedenia tímu, 

efektívnej komunikácie a koordinácie zásahu s vysokou mierou 

zodpovednosti.  

c. Obnovovací kurz Vysoká miera koordinácie - Cieľom kurzu je obnovenie 

skúseností a zručností v strategickej a politickej dimenzii medzinárodného 

krízového riadenia a humanitárnej pomoci v náväznosti na nedávne zásahy 

podľa skúseností expertov [32]. 

 Členovia tímov musia mať dlhoročnú prax, odbornosť a špecializáciu pre výkon 

činností (napr. lezec, letecký záchranár, technici služieb, viazač a iné). Sú to vlastne bežní 

príslušníci HZS ČR, ktorý majú vykonanú odbornú prípravu nad rámec základnej 

zásahovej činnosti vo výkone služby podľa predpísaných štandardov a Metodiky 

INSARAG. 
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6.5 Aktivácia odradu 

 

 Po obdržaní informácie o vzniku závažnej mimoriadnej udalosti v zahraničí alebo 

pri vyžiadaní pomoci zo zahraničia sa na pokyn riadiaceho dôstojníka uvedú predurčené 

SaP do pohotovosti. Po spresnení zoznamu príslušníkov vydá riadiaci dôstojník rozkaz k 

ich povolaniu na pracovnú  cestu pre plnenie mimoriadnych úloh HZS ČR. Týmto 

rozkazom sa určí veliteľ odradu a upresnia sa všetky základné informácie (napr. odjazd, 

spôsob prepravy a iné). Po uvedení tímu do pohotovosti sa súčasne zisťujú aj informácie o 

mieste nasadenia, požiadavky na pomoc, kontakty na orgány postihnutej krajiny, 

náležitosti dopravy a nutnosť vízovej povinnosti. 

 Pre zabezpečenie akcieschopnosti a čo najrýchlejšej dopravy do postihnutej zeme je  

nevyhnutnou súčasťou tímu aj jeho transport. Ten sa môže podľa miesta, kde odrad bude 

pomoc poskytovať rozdeliť na: 

a) leteckú prepravu - do vzdialenosti 2 500 km. (táto preprava je obmedzená 

vybavením Armády ČR); 

b) pozemnú prepravu - do vzdialenosti 1000 km; 

c) kombinovanú prepravu [30]. 

 

6.6 Hlavné činnosti odradu USAR 

 

 K hlavným činnostiam USAR tímu patria hlavne vyhľadávanie a záchrana osôb v 

prípade živelných katastrof a iných úloh. Tím ale plní aj iné úlohy ku ktorým patria: 

 vyhľadávacie a záchranné práce v staticky narušených objektoch; 

 zaistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre členov tímu a pre postihnuté 

osoby v mieste zásahu; 

 informuje domáci personál o prvotnom vyšetrení postihnutých osôb; 

 uskutočňuje prieskum; 

 informuje postihnuté obyvateľstvo o ošetrení, potravinách, nápojoch a iných; 

 zásobuje postihnuté obyvateľstvo (napr. vodou, jedlom a iným); 
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 zaisťuje chod služieb v dôležitých budovách; 

 riadi, vedie a školí miestnych dobrovoľníkov; 

 analyzuje nutnosť uzavretia technických rozvodov a výskyt nebezpečných látok; 

 zhodnocuje mieru nebezpečenstva pre členov tímu; 

 nepretržite vyhodnocuje stabilitu konštrukcií a stabilizuje poškodené objekty; 

 pomáha postihnutým občanom chrániť ich majetky pred ďalším poškodením 

spôsobeným počasím; 

 koordinuje svoju činnosť v súčinnosti s jednotkami v postihnutých miestach; 

 podľa svojich možností zabezpečuje spojenie; 

 označuje a  identifikuje budovy a ulice podľa Metodiky INSARAG [30]. 

 

6.7 USAR tím ČR 

 

 Česká republika neleží v oblastiach, ktoré môžu byť ohrozované zemetrasením 

(možné nebezpečenstvo narušenia statiky budov), no aj tak sú USAR tímy nasadzované do 

rôznych typov zásahov, pre ktoré je zameranie tohto tímu kľúčové pre odstránenie 

mimoriadnej udalosti. Úroveň pomoci JPO je ale závislá na ich vybavení, vycvičenosti 

príslušníkov a časovej rezerve, preto sú tieto tímy tým najlepším riešením pre vyriešenie 

špecifických udalostí.  

 V Českej republike sú zriadené dva stredné USAR odrady (vyhľadávací a 

záchranný), ktoré zriaďuje HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl.m. Prahy. Pri 

súčinnom zásahu oboch tímov spoločne sa transformuje úroveň tímu na ťažký tím. Tieto 

odrady sú zložené prevažne z príslušníkov HZS ČR, lekára tímu a kynológov. Tímy sú 

predurčené k zásahom v rámci územia Českej republiky ale k poskytovaniu humanitárnej 

pomoci  mimo nej [30].  
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6.8 INSARAG CHECKLIST 

 

 INSARAG CHECKLIST je dokumentom pre externú klasifikáciu činností USAR 

tímu každého kroku jeho fáz. Je zložený z 15 väčších okruhov. Dokument je rozdelený na 

časti, ktoré riešia: 

a) Prípravu - základné body, rozhodovanie, štruktúru týmu, tréning, komunikáciu, 

dokumentáciu a iné. 

b) Mobilizáciu a príchod do postihnutej krajiny - aktiváciu, mobilizáciu a iné. 

c) Operáciu tímu USAR - koordináciu, plánovanie, postihnuté územie, činnosti, 

demobilizáciu a iné.  

 Okrem materiálneho a technického zabezpečenia tímu je potrebný aj výcvik. 

CHECKLIST teda hodnotí aj činnosti a ich úroveň, ktoré každý jednotlivec musí ovládať. 

V skrátenej verzii ich sumárne môžeme definovať ako činnosti: 

 sekanie, rezanie (dreva, železa), rozbíjanie, dvíhanie, ťahanie, prienik 

betónom  pri  stabilizačných prácach; 

 podopieranie, stabilizácia a zníženie rizika zrútenia sa objektu; 

 práca s lanom (lezenie) pri záchrannej, evakuačnej činnosti a pri 

zabezpečení objektu; 

 vyhľadávanie osôb z pod závalov a ruín a následné poskytovanie prvej 

predlekárskej  pomoci [33]. 

 Na základe týchto špecifických činností, môžeme definovať potreby pre výcvik 

tímu. Výcvikové stredisko teda musí byť schopné, v rámci výcvikovej použiteľnosti USAR 

tímom, spĺňať na svojich výcvikových trenažéroch možnosti pre výcvik týchto činností. 

 

6.9 Možnosti VC HaZZ Lešť pre výcvik USAR odradu 

 

 Podľa zhodnotenia špecifických činností potrebných k vykonávaniu záchranných a 

vyhľadávacích prác USAR tímu a porovnania s možnosťami VC HaZZ Lešť splňuje 40% 
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týchto trenažérov kritériá použiteľnosti k výcviku, čo je veľmi uspokojivé. K týmto 

zariadeniam môžeme zaradiť : 

a) Rumovisko - výcvik vyhľadávacích a evakuačných činností pomocou všetkých 

typov techník (napr. sluchom, technickými prostriedkami, kynologickými 

skupinami a inými) zo zborených objektov a následné poskytovanie prvej 

predlekárskej pomoci postihnutým osobám. Vyslobodzovacie, stabilizačné práce a 

práce vo výške a nad voľnou hĺbkou. Pre dotvorenie reálnej simulácie je možné 

trenažér zadymiť a vytvoriť aj ohnisko požiaru. Záchranu osôb je možné simulovať 

na figurínach ale aj na živých figurantoch. Z hľadiska simulácie je objekt vybavený 

zariadeniami pre bezpečnosť cvičiacich ale aj figurantov. 

b) Zborenisko - výcvik technických činností k zabezpečeniu stabilizácie objektov 

(napr. sekanie, rezanie, podopieranie, stabilizácia a iné), výcvik vyhľadávacích a 

evakuačných činností pomocou všetkých typov techník (napr. sluchom, 

technickými prostriedkami, kynologickými skupinami a inými) zo zborených 

objektov a následné poskytovanie prvej predlekárskej pomoci postihnutým osobám. 

Vyslobodzovacie, stabilizačné práce a práce vo výške a nad voľnou hĺbkou. Pre 

dotvorenie reálnej simulácie je možné trenažér zadymiť a vytvoriť aj ohnisko 

požiaru. Záchranu osôb je možné simulovať na figurínach ale aj na živých 

figurantoch s pomocou lanovej techniky alebo bez nej. Z hľadiska simulácie je 

objekt vybavený zariadeniami pre bezpečnosť cvičiacich ale aj figurantov. Nakoľko 

trenažéry Rumovisko a Zborenisko na seba nadväzujú, majú široké možnosti k 

výcviku skoro totožných činností, ktoré tvoria väčšinu pomoci USAR tímu. 

c) Bralce-Via Ferrata - výcvik prežitia, lanových techník a lezeckých činností 

špecializovaných skupín tímu pri záchrane ale aj zdokonalení zručností lezenia vo 

výškach a nad voľnými hĺbkami  v prírodnom teréne.  K simulácii záchrany 

postihnutých osôb môžu byť využívané figuríny ale aj živí figuranti. Trenažér je 

vybavený bezpečnostnými prvkami  pre cvičiacich ale aj figurantov. 

d) Jakub Climbing - výcvik lezeckých činností a lanových techník na umelo 

vybudovanom trenažéri pre základnú aj pravidelnú odbornú prípravu lezeckých 

skupín. Je zabezpečení pre simulovanie rôznych prekážok podľa plánu odbornej 

prípravy. K simulácii záchrany postihnutých osôb môžu byť využívané figuríny ale 
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aj živí figuranti. Lezecká stena je vybavená bezpečnostnými prvkami pre cvičiacich 

ale aj figurantov. 

e) Jakub Building Gun v spojení s Jakub Koloseum - okrem výcviku lezeckých 

techník na budove, ktorá má iba jedno nadzemné podlažie je možné v kombinácii s 

trenažérom Jakub Koloseum nacvičovať aj činnosti, kedy je pri zásahu potrebná 

súčinnosť s leteckou záchrannou službou. Či už vo vzťahu zo zeme alebo zo 

vzduchu, v rôznych výškach, alebo v kombinácii zosadania lietadla na zem alebo 

budovu. Môžeme simulovať záchranu a transport postihnutých osôb ale aj 

súčinnosť pri prácach, kedy je potrebná vzdušná pomoc. K simulácii záchrany 

postihnutých osôb môžu byť využívané figuríny ale aj živí figuranti. Trenažéry sú 

vybavené bezpečnostnými prvkami a pre dotvorenie simulácie môžeme objekty 

zadymiť. 

f) Jakub High-Rise Building Gun - trenažér je možné využiť hlavne k výcviku 

lezeckých a lanových techník na výškových budovách, ktoré bežne vo výcvikových 

strediskách nie je možné v takej miere ako vo VC HaZZ Lešť cvičiť. Takisto je 

možné objekt využiť k výcviku záchrany, evakuácie a transportu osôb z výškových 

budov za pomoci lezeckej techniky. K simulácii záchrany postihnutých osôb môžu 

byť využívané figuríny ale aj živí figuranti. Trenažér je vybavený bezpečnostnými 

prvkami a pre dotvorenie simulácie môžeme objekty zadymiť ale aj vytvoriť 

ohnisko a simulovať požiar budovy. 

 Okrem výhodných možností pre výcvik je centrum zabezpečené aj z pohľadu 

logistických činností tímu ako je ekonomickosť, vzdialenosť (spôsob prepravy) od HZS 

Moravskoslezského kraja a HZS hl.mesta Prahy (Príloha 2. a 3. - Mapy dojazdových 

vzdialeností) a ubytovania.  

  Na veľkom priestranstve, aké VC HaZZ Lešť určite je, je možné využiť 

tento priestor aj k vytvoreniu Operačnej základne a rozloženiu techniky, ktorá je potrebná 

k výcviku ale aj činnosti tímu. Je teda možné reálne simulovať mimoriadnu udalosť od 

príjazdu tímu vo dne a v noci, ako aj aktiváciu tímu na mieste pomoci a následný zásah 

odradu pri simulovanej mimoriadnej udalosti. Keďže by mal byť tím samostatný a 

sebestačný bez zásobovania stravou a možnosti ubytovania, je teda zbytočné riešiť 
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zabezpečenie ubytovania v ubytovacích a stravovacích zariadeniach VC HaZZ Lešť, ktoré 

sú dostupné.  

 Z pohľadu dostupnosti centra, výcvikových možností, ekonomickosti, kvality a 

rozmanitosti trenažérov je teda možné konštatovať,  že v porovnaní s európskymi centrami 

je VC HaZZ Lešť možnou alternatívou pre zabezpečovanie periodických odborných 

príprav USAR tímu z Českej republiky. Určite by som teda odporučila vykonávanie 

periodickej odbornej prípravy členov tímu v tomto výcvikovom centre. Ako príklad 

uvádzam možnú alternatívu odbornej prípravy.  

 

6.10 Návrh modelovej periodickej odbornej prípravy USAR 

odradu 

 

 Podľa možností a potrieb USAR tímu je možné namodelovať periodickú odbornú 

prípravu ako tematické taktické cvičenie alebo výcvik špecifických činností.  

 Pre návrh modelovej periodickej odbornej prípravy som si vybrala tematické 

taktické cvičenie zamerané na výkon technických činností, záchranu a evakuáciu osôb, 

poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti na trenažéroch Zborenisko a Rumovisko 

(činnosti popísané v kapitole 6.9). K  hlavným výcvikový činnostiam patria vyhľadávanie 

osôb, stabilizácia, vyslobodzovanie a práce vo výške a voľnej hĺbke. 

 Námet cvičenia : 

 Dňa 20. júna 2016 zasiahol teroristický útok dve z budov mesta Jakub Village. V 

jednej z nich, v ktorej je situované nákupné centrum vybuchla o 10:54 úmyselne 

nastražená bomba. Druhá budova v ktorej bola situovaná škola bola zasiahnutá z časti 

tlakovou vlnou a objekt je poškodený tiež. Bolo zaznamenané veľké množstvo obetí a obe 

budovy sú poškodené a ďalej ohrozujú bezpečnosť občanov a celého mesta. Výbuch 

spôsobil v oboch budovách následný požiar a hrozí rozšírenie požiaru na okolité budovy.  

Celé mesto je bez dodávky energií a vody. Komunikácia v okolí  zničených budov je 

neprejazdná a zasypaná. Keďže Slovenská republika nemá svoj USAR tím,  bola vyslaná 

žiadosť o humanitárnu pomoc Slovenskej republike pomocou  HEAVY USAR tímu ČR. 
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6.10.1 Lokalizácia objektov 

 

 Obrázok č. 26 znázorňuje lokalizáciu objektov k výcviku vo Výcvikovej osade 

Jakub Village v ktorej sa trenažéry Zborenisko a Rumovisko nachádzajú.  Popisuje možnú 

trasu príjazdu tímu k mieste pre možné rozloženie Operačnej základne tímu a objektom 

výcviku pre modelovú odbornú prípravu. Jakub Village je jednou z výcvikových osád VC 

Lešť a celkovú lokalizáciu v rámci VC Lešť môžeme nájsť v Prilohe 1. 

 

Obrázok 26. Lokalizácia výcvikových trenažérov modelovej prípravy a plochy pre možné 

umiestnenie Operačnej základne 

 

6.10.2 Postup činností pri namodelovanej odbornej príprave 

 

 Podľa scenára cvičenia boli tímy USAR Českej republiky požiadané  Vládou 

Slovenskej republiky o pomoc po ničivom teroristickom útoku na mesto Jakub Village.  
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GŘ HZS ČR po zvážení situácie rozhodlo o vyslaní USAR tímov, kynológov so 

záchrannými psami a lekári Ostravskej fakultnej nemocnice. 

 Nasledovala príprava materiálu, balenie, nutná zdravotná prehliadka a 

dokumentácia. V poobedňajších hodinách už kolóna s vybavením a technikou mierila k 

hraniciam Slovenskej republiky a meste Jakub Village. Prvé problémy nastali na 

hraniciach Česka a Slovenska nakoľko platia prísne bezpečnostné pravidlá Polície SR po 

teroristickom útoku. Po kontrole a vysvetlenia účelu vstupu do republiky kolóna opäť 

pokračuje v jazde do miesta určenia.  

 Po príjazde pokračuje príprava materiálu, inštalácia techniky a mapovanie terénu. 

Po týchto činnostiach už tímy mapujú vhodný terén k stavbe evakuačného tábora. V 

blízkosti zasiahnutých budov teda v priebehu pár minút začínajú rásť stany Operačnej 

základne a zázemie pre núdzové ubytovanie osôb zo zničeného územia. Vo večerných 

hodinách už tábor stojí a záchranári so psami môžu vyraziť na  prvý prieskum.  

 Na rad prichádza rýchle vyhľadávanie obetí a žijúcich ľudí uväznených v troskách 

zrútených budov. Túto činnosť ale znevýhodňuje čoraz väčšia tma a je potrebné využívať 

čelové lampy. Hlavné slovo pri zásahu majú tímy USAR. Na vyhľadávacie a záchranné 

práce nadväzuje činnosť  lekárov a zdravotníkov. Prvé osoby boli nájdené okolo polnoci. 

Záchranné a vyslobodzovacie práce aj s použitím trvajú  niekoľko dní.  

 Cvičenie trvalo do 24. júna 2016. Na cvičení sa zúčastnilo 69 členov tímu HEAVY 

USAR Českej republiky a 20 kynológov. Cvičenie je zamerané na preverenie taktiky 

zásahu [30].  

6.10.3 Ekonomická stránka modelovej periodickej odbornej prípravy 

 

 Pre 5 osôb tímu HZS hl. mesta Prahy by trvala doprava na VC Lešť 5 hodín a 30 

minút pozemnou prepravou. Celková vzdialenosť na výcvikové stredisko je 556 km. Pri 

odhadovanej priemernej spotrebe paliva 10 l/100 km a cene pohonnej hmoty 1€/ 27 Kč by 

celkové náklady na cestu na výcvik a späť vyšli na 111,20€/ 3005 Kč. Pri počte 35 osôb 

tímu by celkové náklady na ich prepravu boli 778,40€/ 21.038 Kč. 
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 Pre 5 osôb tímu HZS Moravskoslezského kraja by trvala doprava na VC Lešť 3 

hodiny a 59 minút pozemnou prepravou. Celková vzdialenosť na výcvikové stredisko je 

254 km. Pri odhadovanej priemernej spotrebe paliva 10 l/100 km a cene pohonnej hmoty 

1€/ 27 Kč by celkové náklady na cestu na výcvik a späť vyšli na 50,80€/ 1373 Kč. Pri 

počte 35 osôb tímu by celkové náklady na ich prepravu boli 355,60€/ 9610 Kč. 

 Náklady na dopravu na VC Lešť a späť sú teda z môjho pohľadu v porovnaní s 

približnou cenou kombinovanej dopravy na osobu 300€/ 8.108 Kč do výcvikového centra 

Fire Service College v Moreton in Marsch vo Veľkej Británii neporovnateľne únosnejšie 

pre dopravu do VC Lešť.   

 Podľa Cenníka VC Lešť pre rok 2016 by ekonomická stránka zabezpečenia 

odbornej prípravy vo výcvikovom zariadení bola taxatívne vedená podľa využívaných 

trenažérov takto: 

a) Rumovisko - nedefinované; 

b) Zborenisko - nedefinované; 

c) Bralce-Via Ferrata - 1,50 €/ hodinu; 

d) Jakub Climbing - 7,10 €/ hodinu; 

e) Jakub Building Gun v spojení s Jakub Koloseum - 51,50 €/ hodinu; 

f) Jakub High-Rise Building Gun - 57,00 €/ hodinu [17]. 

 Keďže je tím vybavený tak, aby bol celkovo sebestačný na určitý počet dní, služby 

ubytovacieho a stravovacieho zariadenia teda nie je potrebné využívať.  

 Pre porovnanie s výcvikovým centrom Fire Service College v Moreton in Marsch 

vo Veľkej Británii, by odhliadnuc na zabezpečenie dopravy, stál periodický kurz 

technických činností a vyhľadávania na deväť dní pre časť tímu 4767 €  (128.817 Kč) [23].  

 Pri vypočítaní celkových nákladov na výcvik vo VC HaZZ Lešť, porovnateľnej 

využiteľnosti trenažérov oboch stredísk, logistiky, zabezpečenia a dopravy by bolo teda pre 

USAR tím Českej republiky výhodnejšie využiť pre výcvik VC HaZZ Lešť. Z hľadiska 

výcviku by bolo pre tím výhodnejšie navrhnúť si odbornú prípravu podľa svojich potrieb 

ako absolvovať kurz pre časť špecializovaných činností. 
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Záver 

 

 Diplomová práca sa venuje problematike využitia Výcvikového centra HaZZ Lešť 

pre využitie jednotkami požiarnej ochrany, hlavne tímu USAR pri uskutočňovaní odbornej 

prípravy.  

 Kapitola 1. a 2. definuje teoretické základy problému odbornej prípravy a jej 

štatistické hodnotenie v Českej a Slovenskej republike. Kapitola 3. a 5.  detailne definuje 

Výcvikové centrum HaZZ a jeho trenažéry z pohľadu technických špecifikácii, vizualizácií 

a možností pre výcvik na každom z trenažérov. Kapitola 4. popisuje ďalšie z výcvikových 

zariadení v Európe pre výcvik jednotiek požiarnej ochrany. Kapitola 6. približuje tím 

USAR z viacerých hľadísk. Na základe požadovaných špecifických činností, na ktoré 

USAR jednotka potrebuje výcvik som našla využitie aj vo VC HaZZ Lešť. Na základe 

toho som navrhla modelovú odbornú prípravu a jej zabezpečenie.  

 Cieľom bolo popísať a analyzovať VC HaZZ Lešť a podľa potrieb tímu USAR  

navrhnúť a priblížiť centrum pre zabezpečenie praktického výcviku a poukázať na 

využiteľnosť centra týmto tímom.  

 Podľa celkového zhodnotenia a možností VC HaZZ Lešť pre výcvik teda hodnotím  

výcvikové centrum ako použiteľné pre výcvik tímu USAR v každej z ich špecifických 

činností a taktiež pre možnosti uskutočňovania taktických cvičení. Bližšie informácie 

obsahuje Kapitola 6.  

 Výstupom práce je ucelená pomôcka USAR tímu pri rozhodovaní o možnostiach a 

potrebách praktického výcviku , ktorá bude poskytnutá  iba pre tieto tímy.  Práca obsahuje 

hodnotenia trenažéroch, obrazové a mapové materiály a využiteľnosť pri činnostiach a 

taktických cvičeniach 
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