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Anotácia 

 

ŠLESÁR, Peter. Koncepcia štábneho automobilu HaZZ Slovenskej republiky. Bakalárska 

práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017, 55 s. 

 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou využitia a podmienok nasadenia 

štábneho automobilu Mercedes-Benz Arocs v HaZZ Slovenskej republiky ako mobilného 

pracoviska štábu veliteľa zásahu. V úvodnej časti sú rozobraté pracovné činnosti a taktické 

postupy veliteľa zásahu. Následne je uvedená a popísaná súčasná požiarna technika, 

komunikačné, a informačné systémy štábu veliteľa zásahu. V poslednej časti sa práca 

zaoberá možnosťami využitia štábneho automobilu Mercedes-Benz Arocs 6x6 ako mobilné 

pracovisko riadiaceho štábu v HaZZ Slovenskej republiky. 

Kľúčové slová: štáb veliteľa zásahu, štábny automobil, HaZZ Slovenskej republiky 

 

SUMMARY 

ŠLESÁR, Peter. HaZZ of Slovak Republic staff car concept. Bachelor thesis.                  

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017, 55 p. 

 

Presented bachelor thesis deals with the characteristics of usage and conditions of Mercedes-

Benz Arocs staff car deployment  in HaZZ of Slovak Republic as a mobile workplace  for 

Commander intervention staff. There are discussed Commander interventionʹs work 

activities and tactical procedures in the introductory part. Consequently there is shown and 

described the current fire equipment, communication and information systems of 

Commander intervention staff. The last part of the thesis deals with possibilities of 

Mercedes-Benz Arocs 6x6 staff car usage as a mobile workplace  for Commander 

intervention staff in HaZZ of Slovak Republic. 

Key words: Commander intervention staff, staff car, HaZZ (Firemen and Rescuers Service) 

of Slovak Republic 
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Zoznam skratiek 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route 

(Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) 

BTS Base transceiver station (základňová stanica) 

ČR Česká republika 

DHZ dobrovoľný hasičský zbor 

EU Európska únia 

GIS Geografický informačný systém 

GPS Global possitioning system (Globálny lokalizačný systém)  

GSM Global systém for mobile communications 

(Globálny systém mobilných komunikácií) 

HaZZ SR Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky 

HDMI High-definition multimedia interface 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor Českej republiky 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IBC Integrované bezpečnostné centrum  

IP (adresa) Internet protocol adress 

(Logický číselný identifikátor daného uzla - najčastejšie počítača) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO jednotka požiarnej ochrany 

KIS Komunikačné a informačné systémy 

KOPIS Krajské operačné a informačné stredisko 

LCD Liquid crystal display (display z tekutých kryštálov) – tenké a ploché 

zobrazovacie zariadenie  

LED Light-emitting diode (elektroluminiscenčná dióda, svetelná dióda) 

LTE Long term evolution – vysokorýchlostný internet v mobilných sieťach 

MB Mercedes-Benz 

MOS mobilné operačné stredisko  

MU mimoriadna udalosť 

PHM pohonné hmoty 



 

 

 

RID Réglement concernantle transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses 

(Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru) 

SaP sily a prostriedky 

ŠA štábny automobil 

VPN Virtual private network (virtuálna privátna sieť) 

VZ veliteľ zásahu 
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Úvod 

Pri riešení mimoriadnych udalostí, kde sa sústreďuje väčšie množstvo síl 

a prostriedkov, a pri organizačne zložitých alebo rozsiahlych zásahoch môže veliteľ zásahu 

zriadiť štáb. Štáb tvorí skupina osôb, ktoré sú nápomocné veliteľovi zásahu pri zdolávaní 

mimoriadnej udalosti. Pri zriadení štábu je nevyhnutné vyriešiť otázku stanoviska štábu, 

ktorého úlohou je chrániť členov ale aj technické vybavenie štábu pred poveternostnými 

a klimatickými vplyvmi. Stanovisko musí zabezpečiť úplné technické zázemie pre činnosť 

členov štábu ale napr. aj náhradný zdroj elektrickej energie v prípade výpadku elektrickej 

siete.  

Vybrať správny priestor pre zriadenie stanoviska štábu je pre veliteľa zásahu často 

náročná úloha. Najvýhodnejšie je zriadiť stanovisko štábu čo najbližšie k veliteľskému 

stanovisku nakoľko priamy kontakt veliteľa zásahu s členmi štábu uľahčuje a urýchľuje celý 

rozhodovací proces. V týchto prípadoch je najlepšou variantou mobilné pracovisko, ktoré 

poskytuje priestory pre členov štábu, ako aj dostatočné vybavenie komunikačnými 

a technickými prostriedkami pre činnosť štábu.  

Toto mobilné pracovisko môže byť mobilné operačné stredisko alebo štábny 

automobil. Uvedené typy hasičských automobilov v mnohých prípadoch plnia funkciu 

krajského operačného strediska, aby nebolo príslušné krajské operačné stredisko zaťažované 

jednou rozsiahlou mimoriadnou udalosťou. 

V prvej polovici práce budú popísané pracovné činnosti a taktické postupy štábu 

veliteľa zásahu, súčasná požiarna technika, komunikačné a informačné systémy štábu 

veliteľa zásahu, ktorými disponuje HZS ČR.  

Druhá polovica práce bude zameraná na podrobný popis štábneho automobilu MB 

Arocs 6x6 z produkcie WISS GROUP, Bielsko-Biała, Poľsko, ktorým disponuje HaZZ SR. 

Následne sa bude práca zaoberať charakteristikou mimoriadnych udalostí a podmienkami 

nasadenia štábneho automobilu, ktoré budú vychádzať aj z praktických skúseností 

príslušníkov HaZZ SR. V poslednej časti budú popísané možnosti využitia štábneho 

automobilu MB Arocs 6x6 ako mobilné pracovisko riadiaceho štábu v HaZZ SR a prípadne 

ich aplikácia na vybrané druhy mimoriadnych udalostí.  
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Vzhľadom na to, že v prípade štábneho automobilu sa jedná o prvú špeciálnu 

hasičskú techniku tohto druhu, ktorá bola zakúpená pre HaZZ SR, by som chcel, aby cieľom 

tejto bakalárskej práce bola charakteristika využitia a popis podmienok nasadenia štábneho 

automobilu MB Arocs 6x6 z produkcie WISS GROUP, Bielsko-Biała, Poľsko. 
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Zhodnotenie súčasného stavu riešenej problematiky 

Prvé informácie ohľadom zloženia štábu, pracovných činností a taktických postupov 

štábu veliteľa zásahu som čerpal zvyhlášky MV ČR č.247/2001 Sb., o organizaci jednotek 

požární ochrany [1] a z Bojového řádu jednotek požární ochrany [2]. V týchto literatúrach 

je uvedené zloženie štábu veliteľa zásahu, činnosti jednotlivých členov štábu a taktické 

postupy. 

Informácie o mobilnom pracovisku štábu veliteľa zásahu som čerpal z diplomovej 

práce Bc. Leoša Janáčka [4]. Táto práca popisuje problematiku podpory procesu velenia 

a riadenia na mieste zásahu. Ďalej je popísaný návrh koncepcie mobilného pracoviska štábu 

veliteľa zásahu s využitím dostupných komunikačných a informačných systémov vrátane 

návrhu ich implementácie do štruktúry riadenia zásahu. 

Informácie týkajúce sa komunikačných systémov som získal z dvoch bakalárskych 

prác. V prvej práci [5] od Tomáša Staňka je popísaná komunikácia prostredníctvom rádiovej 

a mobilnej siete. Druhá práca[6], ktorej autorom je Lukáš Urban popisuje komunikáciu 

prostredníctvom satelitov a posudzuje výhody a nevýhody komunikácie prostredníctvom 

satelitov a mobilnej siete.  

Základné údaje a informácie ohľadom požiarnej techniky v HaZZ Slovenskej 

republiky boli uvedené vo Vyhláška MV SR č. 162/2006 Zb. [9]. Táto vyhláška popisuje 

vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečovanie pravidelnej kontroly 

hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi. 
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1    Štáb veliteľa zásahu 

Pri organizačne zložitom alebo rozsiahlom zásahu alebo pri zásahoch, ktoré vyžadujú 

sústredenie väčšieho množstva síl a prostriedkov, prípadne pri zásahoch v rámci IZS môže 

veliteľ zásahu zriadiť štáb. Prakticky sa jedná o skupinu osôb, ktorá je nápomocná veliteľovi 

zásahu pri zdolávaní mimoriadnej udalosti. 

V prípade zriadenia štábu, štáb nepreberá povinnosti veliteľa zásahu, ale je jeho 

poradný a výkonný orgán. Zloženie štábu určuje veliteľ zásahu vzhľadom na konkrétnu 

situáciu na mieste zásahu.  

1.1   Zloženie štábu  

Základná skladba štábu je daná vyhláškou MV 246/2001 Sb. o organizácií 

JPO[1].Štruktúra zloženia štábu je uvedená na Obr. 1. Náčelník štábu a členovia štábu sú 

určení k výkonu funkcie veliteľom zásahu. Členovia štábu pre spojenie a týl sú spravidla 

s náčelníkom štábu základom štábu veliteľa zásahu. 

 

Obr. 1 - Štruktúra zloženia štábu VZ[2] 

Umiestnenie štábu určí VZ a to zvyčajne v mieste veliteľského stanoviska ak to 

podmienky umožňujú. Stanovisko musí byť zhotovené tak, aby chránilo členov štábu pred 

nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, zabezpečené proti neoprávnenému vstupu 

nepovolaných osôb a viditeľne označené nápisom „ŠTÁB“. Súčasne musí byť zabezpečený 

náhradný mobilný zdroj elektrickej energie a prostriedky k odstráneniu porúch na 

zariadeniach používaných pre činnosť štábu[2]. 
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1.2    Náčelník štábu  

Náčelník štábu je osoba, ktorá zodpovedá za činnosť štábu.  Navrhuje VZ zloženie 

štábu, zastupuje ho počas doby jeho neprítomnosti a zaisťuje styk s verejnosťou na mieste 

zásahu. Spravidla riadi úsek analýzy situácie na mieste zásahu pre prípravu rozhodnutí 

veliteľa zásahu a úsek nasadenia síl a prostriedkov. Pri rozsiahlych zásahoch menuje veliteľ 

zásahu uvedené úseky členov štábu. Musí byť označený zvláštnou vestou s nápisom 

„Náčelník štábu“ alebo červenou páskou s nápisom „NŠ“ na ľavej paži. Pomocníkom 

náčelníka štábu môže byť napr. dokumentarista, analytik apod. [2].    

1.3    Spojenie 

Člen štábu pre spojenie zabezpečuje koordináciu spojenia na mieste zásahu medzi 

jednotkami a zložkami IZS a spojenie s príslušným operačným strediskom. Je označený 

zvláštnou vestou s nápisom „Spojení“ alebo červenou páskou s nápisom „S“ na ľavej paži. 

Medzi úlohy člena štábu pre spojenie patrí: 

- dokumentácia rozhodnutí a rozkazov náčelníka štábu a veliteľa zásahu 

k nasadeniu jednotiek a o práci nasadených SaP (kedy boli vydané, kedy a ako 

boli vykonané, časy príjazdov a nasadenia SaP, a všetky dôležité údaje 

z hľadiska zásahu a záchrany osôb), 

- zabezpečenie spojenia medzi veliteľom zásahu a zasahujúcimi JPO, KOPIS 

prípadne ďalšími zložkami IZS ak sa na zásahu podieľajú,  

- organizovanie predania rozkazu jednotkám a ďalším zložkám IZS načas,  

- vedenie evidencie predaných a prevzatých správ,  

- na základe pokynov náčelníka štábu zvoláva a organizuje porady štábu, 

sprostredkuje rozdelenie úloh, dokumentuje a organizuje službu štábu[2]. 

1.4    Týl 

Člen štábu pre týl organizuje materiálne zabezpečenie jednotiek, vrátane podmienok 

starostlivosti o hasičov a osoby, ktoré boli vyzvané k poskytnutiu osobnej pomoci. Vedie 

evidenciu výdajov a nákladov na zásah a poskytovanie neodkladnej starostlivosti o osoby 

zasiahnuté mimoriadnou udalosťou. Je označený zvláštnou vestou s nápisom „Týl“ alebo 
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červenou páskou s nápisom „T“ na ľavej paži. Pomocníci člena štábu pre týl môžu byť hasiči 

zabezpečujúci špeciálnu službu, evidenciu výdajov a nákladov na zásah, ubytovanie, stravu, 

atď.. 

Medzi úlohy člena štábu pre týl patrí: 

- zaistenie plynulej a neprerušenej dodávky hasiacej látky, pohonných hmôt, 

prevádzkových náplní, vecných prostriedkov, el. energie prípadne ďalších médií 

podľa požiadaviek úseku nasadenia síl a prostriedkov, 

- zaistenie trvalej akcieschopnosti spojovacích a osvetľovacích prostriedkov, 

- zaistenie ochrany zasahujúcich hasičov a členov ďalších zasahujúcich zložiek 

pred účinkom nepriaznivých prírodných a klimatických vplyvov, a vplyvov 

vznikajúcich následkom mimoriadnej udalosti, 

- stará sa o jednotky, ktoré práve odpočívajú, zabezpečuje im nápoje, stravu, 

ubytovanie a prípadne o očistu, sušenie alebo výmenu odevu, 

- zabezpečuje prehľad o evakuovaných osobách, zvieratách alebo majetku atď., 

- podieľa sa na zabezpečení prvotnej neodkladnej pomoci zraneným osobám[2]. 

1.5    Analýza 

Člen štábu pre analýzu vykonáva na mieste zásahu analýzu situácie za účelom 

prípravy rozhodnutí veliteľa zásahu. Je označený zvláštnou vestou s nápisom „Analýza“ 

alebo červenou páskou s nápisom „A“ na ľavej paži. 

Medzi úlohy člena štábu pre analýzu patrí: 

- dokumentácia a priebežné vyhodnocovanie situácie na mieste zásahu,  

- sústreďuje odborníkov a dokumentáciu pre rozhodnutia VZ, 

- zhotovenie plánu miesta zásahu, do ktorého zaznamenáva situáciu na mieste 

zásahu, rozmiestnenie a nasadenie SaP, prípadné zmeny atď. 

- spracováva návrhy na riadenie a organizáciu zásahu[2]. 
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1.6    Nasadenie síl a prostriedkov  

Člen štábu pre nasadenie síl a prostriedkov organizuje súčinnosti JPO a zložiek IZS 

na mieste zásahu a vedie ich evidenciu. Je označený zvláštnou vestou s nápisom „Nasazení“ 

alebo červenou páskou s nápisom „N“ na ľavej paži. 

Medzi úlohy člena štábu pre nasadenie síl a prostriedkov patrí: 

- evidencia SaP, ktoré sú na mieste zásahu k dispozícii, 

- na základe rozhodnutí VZ rozmiestňuje SaP do sektorov, úsekov, zálohy a týlu, 

- predkladá návrhy na: 

o potrebu SaP pre zásah a zásobovanie hasiacimi látkami,  

o zálohy a istenie nasadených SaP,   

o potrebu SaP na evakuáciu materiálu, ktorý je ohrozený, 

- sleduje dobu nasadenia hasičov v ochranných prostriedkoch a navrhuje včas 

veliteľovi zásahu ich striedanie, 

- navrhuje náčelníkovi štábu termíny pre striedanie SaP na mieste zásahu [2]. 

1.7    Pomocníci členov štábu 

Medzi pomocníkov štábu môžu byť zaradené fyzické osoby a zástupcovia 

právnických osôb, s ktorými jednotky spolupracujú na mieste zásahu. Taktiež medzi 

pomocníkov môžu byť zaradené osoby, ktoré poskytujú osobnú alebo vecnú pomoc. 

1.8    Zástupcovia zložiek IZS a odborníci 

V prípade zásahu viacerých zložiek IZS je vhodné, aby zástupcovia ostatných zložiek 

boli súčasťou štábu veliteľa zásahu s cieľom čo najefektívnejšieho riadenia zásahu.  

Ak vyžaduje situácia na mieste zásahu a postup jednotiek spoluprácu s odborníkmi, 

ktorí sú znalí miesta zásahu a technológie môže ich veliteľ zásahu vymenovať ako 

pomocníkov štábu. 

 

  



18 

 

2   Popis súčasnej hasičskej techniky, komunikačných a informačných 

systémov štábu veliteľa zásahu 

Prvé časti tejto kapitoly sa budú zaoberať popisom komunikačných a informačných 

systémov štábu VZ v HZS ČR. V ďalšej časti bude popísaná súčasná požiarna technika, 

ktorú má k dispozícií HZS ČR, v jednom prípade HZS MSK, nakoľko ostatné krajské 

riaditeľstvá HZS ČR nedisponujú mobilným operačným strediskom. V poslednej časti 

kapitoly bude uvedený základný popis štábneho automobilu HaZZ SR MB Arocs 6x6 

z produkcie WISS GROUP (Bielsko-Biała, Poľsko), na ktorý bude nadväzovať ďalšia 

kapitola. 

Komunikačné a informačné systémy (KIS)sú technológie, ktoré umožňujú 

elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať a šíriť informácie [3]. 

Komunikačné a informačné systémy som podľa princípu (významu) rozdelil na 

komunikačné systémy a informačné systémy. Podľa tohto rozdelenia sú tieto technológie 

popísané v nasledujúcich kapitolách. 

2.1    Komunikačné systémy 

Komunikačné systémy štábu veliteľa zásahu by sa pre účely tejto práce dali rozdeliť 

podľa základných princípov komunikácie do troch kategórií. A to na komunikáciu 

prostredníctvom: 

 rádiovej siete, 

 mobilnej siete, 

 satelitov. 

2.1.1    Komunikácia prostredníctvom rádiovej siete 

Spoľahlivá a bezproblémová rádiová komunikácia je jedným so základných faktorov 

pri zásahu zložiek integrovaného záchranného systému. Z pohľadu spôsobu šírenia signálu 

ich delíme na analógovú a digitálnu.  

Analógová sieť pracuje na princípe šírenia rádiovej frekvencie priamo modulovanej 

nízkofrekvenčným signálom z prijímača do vysielača. Signál prenosu môže byť 

ovplyvňovaný rôznymi elementami. Poveternostné podmienky, hustá zástavba, alebo 
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rušenie cudzím vysielačom, toto všetko ovplyvňuje kvalitu hovoru. Nevýhodou analógovej 

rádiovej komunikácie je aj ľahké odpočúvanie hovorov. Analógová rádiová komunikácia 

napríklad neumožňuje pripojenie do telekomunikačnej siete, dátový prenos či spojenie cez 

celé územie Českej republiky. Pri práci viacerých zložiek IZS nebola možná komunikácia 

medzi jednotlivými členmi ostatných zložiek z dôvodu  rozdielnych frekvenčných vlastností 

jednotlivých komunikačných prostriedkov [5]. 

Digitálna rádiová komunikácia je založená na princípe prevodu analógového signálu 

kódovaním na číselný tvar, ktorý nadobúda hodnôt – „0“ a „1“.Pri rušení takto zostaveného 

signálu vonkajšími vplyvmi sú prístroje schopné vykonať účinnú korekciu a na základe toho 

je možná komunikácia aj pri menej kvalitnom signáli. Ďalej je možnosť efektívneho 

šifrovania hovorov, predávanie dát a mnoho ďalších výhod. Celý systém digitálnej siete na 

území Českej republiky je nazvaný Pegas. Národná sieť Pegas je rozdelená do základných 

celkov na krajskej úrovni – tzv. regionálnych sieti. Táto sieť sa skladá z troch základných 

prvkov a to: hlavná rádiová ústredňa, vedľajšia rádiová ústredňa a základňová stanica. 

Prepojenie medzi jednotlivými ústredňami a stanicami je riešené prostredníctvom 

digitálnych liniek [6]. 

Napriek mnohým výhodám digitálnej rádiovej komunikácie a pôvodnej myšlienky 

zaviesť jednotný systém Pegas do všetkých zložiek IZS, je stále využívaná analógová 

rádiová sieť.  Častokrát je to z dôvodov ekonomických, ale aj technických. Mnohé jednotky 

hasičského záchranného zboru podniku používajú analógovú sieť z technických dôvodov. 

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo má štáb veliteľa zásahu k dispozícií digitálne aj analógové 

spojenie. Pre zabezpečenie rádiovej komunikácie pri väčšej mimoriadnej udalosti si môže 

veliteľ zásahu povolať veliteľsko-spojovací automobil alebo mobilné operačné stredisko 

HZS MSK. 

2.1.2    Komunikácia prostredníctvom mobilnej siete 

Mobilné a internetové spojenie pre štáb veliteľa zásahu je zabezpečené zmluvou 

medzi HZS ČR a spoločnosťou Vodafone Czech Republic a.s.. Súčasťou tejto zmluvy je 

zabezpečenie pokrytia na všetkých objektoch HZS ČR ako aj zabezpečenie pokrytia pre 

mobilné operačné stredisko. V praxi to znamená, že ak je nejaký objekt HZS ČR 

konštrukčne zhotovený tak, že za bežných podmienok nie je v interiéri dostupný signál, 
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spoločnosť je povinná vybudovať v objekte BTS. Táto povinnosť platí aj pre mobilné 

operačné stredisko. Ak by na mieste zásahu nebol mobilný signál, operátor je povinný 

doviezť na miesto zásahu mobilnú bunku a zabezpečiť signál pre mobilné operačné 

stredisko. 

Pri vývoji mobilného operačného strediska sa uvažovalo nad zriadením telefónnej 

ústredne vo vozidle. V prípade zriadenia telefónnej ústredne by muselo byť nainštalovaných 

x SIM kariet, cez ktoré by následným prideľovaním boli vedené hovory. V prípade, že by 

obsluha chcela viesť hovor mimo vozidlo, musela by použiť mobilný telefón. Po zvážení 

všetkých kladov a záporov sa možnosť zriadenia telefónnej ústredne vylúčila a mobilné 

spojenie vo vozidle bolo zabezpečené pomocou mobilných telefónov. Použitie mobilných 

telefónov pre komunikáciu predstavuje množstvo výhod. Obsluha si môže mobilný telefón 

spárovať s headset cez bluetooth, môže viesť telefónny hovor mimo vozidlo a zároveň na 

„kamennom“ operačnom stredisku vie obsluha s kým vedie hovor. 

Internetové spojenie pre mobilné operačné stredisko je zabezpečené pomocou LTE 

modemu. Toto spojenie je nevyhnutné pre možnosť napojenia pracoviska na informačné 

systémy. Rýchlosť LTE internetu dosahuje až 15 Mb.s-1 čo je pre potreby štábu dostačujúce. 

Pomocou LTE modemu je možnosť vytvorenia siete WI-FI pre potreby internetového 

pripojenia členov štábu.   

2.1.3    Komunikácia prostredníctvom satelitov 

V prípade slabého GSM signálu nie je možné garantovať spoľahlivú hlasovú 

komunikáciu ani internetové pripojenie a v tomto prípade sa naskytuje možnosť použiť 

satelitné komunikačné systémy. Pri tomto spôsobe komunikácie prebieha spojenie medzi 

kozmickým segmentom (satelity) a pozemným segmentom (pozemné stanice, satelitné 

telefóny, terminály,...) Týmito systémami je možné zaistiť podobné služby ako s GSM 

telefónmi.  

Satelitné telefóny musia mať priamy výhľad na družice a z tohto dôvodu nefungujú 

v budovách. K zhoršeniu signálu prípadne až k jeho strate môže dôjsť pri akomkoľvek 

zatienení družice, napr. v lese, v hustej mestskej zástavbe, alebo aj pri zlom počasí. Pokiaľ 

sa MU nachádza v krajinách, kde je bežné používanie GSM telefónov, je lepšie využívať 

tento systém vzhľadom na dobré pokrytie signálom a nízke ceny GSM zariadení. Avšak je 
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nutné zvážiť použitie tohto systému z ohľadom na MU. Môžu byť poškodené antény, 

vysielače, zosilňovače alebo môžu obyvatelia spôsobiť preťaženie GSM siete z dôvodu 

mimoriadnej udalosti.  

Satelitný telefón je možné využiť aj na komunikáciu tímu s veliacim dôstojníkom 

v štábe, pretože nie vždy je možné zriadiť štáb v dosahu rádiostaníc. Tento druh 

komunikácie nie je priveľmi medzi zložkami IZS na Slovensku alebo v Českej republike 

využívaný, no možnosť použitia je. Komunikácia prostredníctvom satelitov má väčšie 

využitie medzi záchrannými tímami počas zahraničných misii.    

2.2    Informačné technológie 

Do základnej informačnej podpory štábu veliteľa zásahu v HZS ČR patrí software 

„SPOJAŘ“, hasičský informačný server „HASIS“, GIS aplikácie, registre nebezpečných 

látok, krízové havarijné plány, povodňové plány atď. V tejto kapitole budú vybrané 

informačné technológie stručne popísané.  

2.2.1    Software „SPOJAŘ“ 

Software „SPOJAŘ“ je kľúčový program KOPIS, cez ktorý sú evidované a riadené 

mimoriadne udalosti zo strany operačného strediska. Zabezpečuje prehľad o všetkých 

udalostiach na území kraja. Celý tento proces prebieha na úrovni serverového jadra, ktoré je 

umiestnené na IBC (KOPIS). Tento software zaznamenáva všetky informácie 

o mimoriadnej udalosti (polohy vozidiel, kódy typických činnosti, stav udalosti,...). Obsluha 

sa do tohto systému prihlasuje ako klient, to znamená ktokoľvek sa prihlási na server môže 

zasahovať do mimoriadnej udalosti. Každý, kto sa prihlási do systému ako klient má úplný 

prehľad o udalosti. Okrem iného systém zaznamenáva všetky zásahy do mimoriadnej 

udalosti a aj to, kto ich vykonal.  
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Obr.  2 - Pracovné prostredie softwaru SPOJAŘ 

2.2.2    GIS aplikácie 

Geografické informačné systémy HZS ČR patria do oblasti informačných systémov, 

využívaných aj v ďalších oblastiach ľudskej činnosti za účelom ich začlenenia do systémov, 

ktoré pomáhajú chrániť ľudské zdravie, život a majetok. GIS v HZS ČR výrazne pomáha 

nie len v operačnom riadení ale napr. aj v krízovom riadení, ochrane obyvateľstva, prevencií 

a taktiež aj ako podpora jednotiek zásahu. Na základe potreby špecifických informácií má 

HZS ČR k dispozícií veľké množstvo dát, ktoré sa spracovávajú v Centrálnom dátovom 

sklade IOO Lázně Bohdaneč. Dáta nie sú určené len pre potreby HZS ČR, ale aj pre ostatné 

zložky IZS v závislosti na platných zmluvách. Každý kraj má svoje špecifické dáta, a preto 

je nutné zbierať dáta na regionálnej úrovni, ktoré následne spracujú pracovníci GIS 

v spolupráci s dotknutými orgánmi. Pracovník GIS získané dáta priebežne upravuje, 

aktualizuje a vhodne ich zakomponuje do GIS.  

Hasiči používajú GIS hlavne na lokalizáciu miesta udalosti, kedy na operačnom 

stredisku majú veľmi podrobné mapy až do čísla popisného a katastra nehnuteľnosti. Tieto 

mapové podklady obsahujú mnoho údajov napr. názvy zastávok MHD, geometrické 

rozmery dôležitých stavieb, označenie železničných prejazdov, niektoré mestá majú 

označenie lámp verejného osvetlenia ako orientačné body atď. GIS je možné využiť aj pre 

plánovanie trasy techniky väčších rozmerov. 
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2.2.3    Registre nebezpečných látok 

MEDIS-ALARM 

Databáza MEDIS-ALARM obsahuje viac ako 9600 záznamov nebezpečných látok. 

Zaradené sú v nej predovšetkým látky zo Zoznamu harmonizovaných klasifikácií a označení 

nebezpečných látok podľa nariadenia 1272/2008/ES (predtým Zoznam závažne 

klasifikovaných nebezpečných chemických látok podľa vyhlášky č. 369/2005 Sb.). Tento 

zoznam je doplnený látkami vymenovanými a klasifikovanými ako nebezpečné podľa 

predpisov ADR/RID. S informáciami o vybraných fyzikálne-chemických a toxikologických 

vlastnostiach jednotlivých látok je pri jednotlivých látkach uvedená ich závažná klasifikácia 

podľa nariadenia 1272/2008/ES, klasifikácia podľa predpisov ADR/RID a taktiež ďalšie 

informácie zo súvisiacich právnych noriem v ČR aj EU.  

Transportný informačný a nehodový systém (TRINS)  

Transportný informačný a nehodový systém poskytuje prostredníctvom svojich 

stredísk nepretržitú pomoc pri riešení mimoriadnych situácií spojených s prepravou alebo 

skladovaním NL na území ČR. Prostredníctvom operačných a informačných stredísk HZS 

ČR, ktoré plnia úlohu operačných a informačných stredísk IZS je možné od 1. júla 1996 

požadovať pomoc od strediska TRINS v otázkach: 

- údaje o výrobkoch, látkach a ich bezproblémovej preprave a skladovaní, 

- skúseností z praxe s manipuláciou s NL alebo s likvidáciou MU spojených s NL, 

- praktickej pomoci pre odstránenie škôd a likvidácií MU spojenej s NL. 

Ak dôjde teda na území ČR k nehode pri preprave alebo inej manipulácií s NL, môžu 

operačné a informačné strediská IZS využiť možnosť odbornej rady alebo praktickej pomoci 

pri likvidácií mimoriadnej situácie, za účelom čo najväčšieho obmedzenia následkov. Pomoc 

TRINS je možné vyžadovať len prostredníctvom operačného a informačného strediska IZS. 

V závislosti na naliehavosti, druhu nehody a nebezpečia hroziaceho z miesta nehody 

je pomoc poskytovaná v nasledujúcich stupňoch: 

o 1. stupeň (telefonická porada), 

o 2. stupeň (porada na mieste zásahu), 

o 3. stupeň (praktická pomoc na mieste zásahu)[8]. 
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2.3     Hasičská technika pre štáb veliteľa zásahu 

Súčasná požiarna technika zabezpečujúca zázemie ako aj činnosť štábu VZ v HZS 

MSK je postavená na modulárnom systéme. Zázemie pre štáb môže byť vytvorené 

z viacerých prvkov (druhov techniky). Aj keď úplné zázemie vytvárajú všetky tieto prvky 

pohromade, nie sú na sebe závislé. To znamená, že sa môžu použiť iba tie prvky, ktoré sú 

potrebné. Napríklad ak je k dispozícií zázemie pre štáb v nejakej budove, postačí iba 

Mobilné operačné stredisko pre zabezpečenie spojenia, ale aj naopak -  ak nie je potrebné 

MOS ale iba zázemie pre štáb, vytvorí sa pomocou tylového kontajnera. 

2.3.1    Veliteľsko-spojovací automobil Ford Transit 

Veliteľsko-spojovací automobil Ford Transit je vozidlo určené ako mobilné 

pracovisko veliteľa zásahu s vybavením pre prenos informácií prostredníctvom dátovej siete 

s príslušným operačným strediskom a so zložkami IZS. Týmto automobilom disponuje 

každé krajské riaditeľstvo HZS ČR. 

Tabuľka 1 - Základné technické parametre VEA-L2V Ford Transit 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE VOZIDLA 

Rozmery vozidla 

  

Dĺžka: 4 865 mm 

Šírka: 1 990 mm 

Výška: 2 580 mm 

Podvozok 

  
Typ: Ford Transit Van Trend 330 SWB 2,2 TDCi 

Výkon motora: 92 kW / 3500 ot.min-1 

Karoséria 

  
Kabína vodiča: dvojdverová skriňová 

Počet miest na sedenie: prvá rada 1 +1 
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Obr.  3 - Veliteľsko-spojovací automobil (VEA) 

Kabína posádky a vnútorná časť nadstavby tvoria jeden nedelený priestor vybavený 

spoločnou klimatizáciou, samostatnou ochladzovacou jednotkou a spoločným vykurovaním 

nezávislým na chode motora a jazde vozidla. 

Prvá rada sedadiel je prístupná dvermi z obidvoch strán. V tomto priestore pre 

posádku sa nachádza analógová vozidlová rádiostanica a digitálny vozidlový terminál 

v rádiovej sieti PEGAS. Obidva tieto komunikačné prostriedky sú pripojené pomocou 

prevodníka A/D a sú doplnené anténnym filtrom. 

Prístup do pracovného priestoru vozidla je riešený buď z obidvoch strán cez posuvné 

dvere alebo zo zadnej strany. Tento priestor je členený na pracovný priestor pre veliteľa a 

pracovný priestor pre obsluhu zabezpečujúcu spojenie. Za druhou radou sedadiel je 

umiestnený pracovný stôl, na ktorý je možno umiestniť prenosný počítač. V dosahu osôb 

sediacich pri pracovnom stole sú umiestnené štyri zásuvky 230 V, multifunkčné zariadenie 

a fax. Tento priestor je určený pre VZ, prípadne jeho prizvaných pomocníkov.  
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Obr.  4 - Pracovný priestor (interiér) VEA 

Pracovisko pre úsek spojenia je v zadnej časti vozidla. Technologické vybavenie sa 

nachádza pozdĺž ľavej strany nadstavby od zadných dverí až po pracovný stôl. Nad 

pracovným stolom sú v zvislom panely umiestnené ovládacie prvky rádiostaníc 

a terminálov, reproduktorov, ďalej zásuvky 230 V pre možnosť nabíjania externe 

napájaných zariadení. V hornej časti panelu sa nachádzajú LED hodinky a časomiera. Pod 

úrovňou stolu sú inštalované samostatné segmenty pre prístup ku kľúčovým prvkom 

technológii. Toto pracovisko je vybavené tromi analógovými vozidlovými rádiostanicami 

a tromi digitálnymi vozidlovými terminálmi v rádiovej sieti PEGAS. 

Pre zabezpečenie el. energie potrebnej pre použite všetkých elektrospotrebičov 

v automobile je k dispozícií elektrocentrála. Jej výkon je dimenzovaný pre súčasné použitie 

všetkých spotrebičov. Medzi ďalšie vybavenie vozidla patrí výsuvná markíza a vstavaný 

výsuvný osvetľovací stožiar s výškou 6 m. Sťahovacia markíza je inštalovaná na pravej 

strane automobilu za účelom vytvorenia prístrešku na ochranu pred dažďom, snehom alebo 

inými poveternostnými vplyvmi. Osvetľovací stožiar je vybavený štyrmi LED svetlometmi 

s výkonom 30 W. Tieto svetlomety sú zapojené do dvoch okruhov (osvetlenie strán 

a osvetlenie pred a za automobilom). Každý z týchto okruhov má samostatný vypínač.  

2.3.2    Mobilné operačné stredisko HZS MSK 

Mobilné operačné stredisko je hasičský automobil, ktorého úlohou je zlepšiť 

informačnú podporu veliteľovi zásahu, hlavne pri riešení veľkých mimoriadnych udalosti. 

Nasadením tohto automobilu sa odľahčí príslušné krajské operačné stredisko, ktoré paralelne 
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s touto mimoriadnou udalosťou rieši ďalšie udalosti a tiesňové volania. Jedná sa o vysunuté 

pracovisko IBC v aute priamo na mieste udalosti.  

Tabuľka 2 - Základné technické parametre MOS  

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE VOZIDLA 

Rozmery vozidla 

  

Dĺžka: 6 945 mm 

Šírka: 1 993 mm 

Výška: 3 010 mm 

Podvozok 

  
Typ: Mercedes-Benz Sprinter 315 Cdi 43 

Výkon motora: 110 kW/3800 ot.min-1 

Karoséria 

  

Kabína vodiča: dvojdverová skriňová 

Počet miest na sedenie: prvá rada 1 +1 

* sedadlo veliteľa otočné o 180° 

 

 Nadstavba automobilu je skriňového typu. Vnútro nadstavby tvorí priebežnú 

schránku z pravého boku uzavretú posuvnými dverami, zo zadnej časti dvojkrídlovými 

dverami. Táto nadstavba je rozdelená pevnou stenou na dve časti, na priestor operačného 

strediska a na priestor pre prácu štábu (viď. príloha A).  

Obr.  5 - Mobilné operačné stredisko HZS MSK 

Pre umiestnenie a obsluhu vlastnej technológie slúžia stoly umiestnené v zadnej časti 

po ľavej strane vozidla. Obidve pracoviská sú vybavené ovládacími dotykovými panelmi 

a konzolami pre umiestnenie notebooku. V zadnej strane je umiestnené multifunkčné 

zariadenie. Nad stolmi sa nachádzajú skrinky s odklopnými dvierkami, ktoré slúžia na 
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uloženie drobného materiálu. V prednej časti priestoru je umiestnený stôl, ktorý má jednu 

polovicu výsuvnú a slúži pre prípadne rozšírenie pracoviska alebo pre prípravu občerstvenia 

posádky.  

Vstup do priestoru operačného strediska zaisťujú bočné posuvné dvere na pravej 

strane vozidla. Nástupný priestor je chránený pre poveternostnými vplyvmi výsuvnou 

markízou, ktorá je umiestnená na streche vozidla. Súčasťou tejto markízi je aj bočná zástena.  

Na palubnej doske automobilu je k dispozícií mobilný počítač s GPS. Vodič má 

možnosť zadať súradnice miesta udalosti manuálne alebo ich môže zaslať KOPIS dátovou 

vetou. Sedadlo spolujazdca má možnosť otočenia o 180°. Otočení tohto sedadla je možnosť 

vytvoriť ďalšie pomocné pracovisko.  

Priestor pre prácu štábu je umiestnený v zadnej časti vozidla, za priestorom 

operačného strediska (viď. Obr.  6). Prístup do tohto priestoru je zo zadnej časti automobilu. 

Je vybavený dvoma lavicami s výklopným sedadlom pod ktorým sa nachádza úložný 

priestor. Uprostred je upevnený stôl s nastaviteľnou výškou. Priestor pod stolom je určený 

pre umiestnenie elektrocentrály. Nad stolom na stene je umiestnené zobrazovacie zariadenie. 

Po každej strane tohto zariadenia je osadené posuvné okno, ktoré umožňuje komunikáciu 

s obsluhou operačného strediska.  

 

Obr.  6 - Interiér MOS (priestor pre štáb VZ) 
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V priestoroch mobilného operačného strediska (viď. Obr.  7) sú vytvorené dve 

totožné pracoviská operačného dôstojníka a operačného technika vybavené dotykovou 

obrazovkou a notebookmi s dockstation. Pracoviská sú totožné s pracoviskami v 

„kamennom“ operačnom stredisku. Technologicky sa jedná o jednoduchý automobil. 

Hlavný princíp správnej funkcie vozidla spočíva v prepojení MOS na server IBC. Toto 

prepojenie je zabezpečené vzdialeným bezdrôtovým prístupom  pomocou LTE modemu.  Po 

pripojení na internet sa vytvorí VPN, ktorou sa zabezpečí prístup do centrálneho systému 

IBC. Auto je následne pridelená špeciálna IP adresa, ktorá je ošetrená v rámci bezpečnosti. 

Dátový tok medzi aplikáciou a serverom nie je obsiahly pretože komunikujú systémom 

podnet odpoveď tzn. rýchlosť internetu pomocou LTE je dostačujúca. V prípade, že nie je 

možné pripojenie na server IBC automobil nemôže plniť funkciu plnohodnotného 

pracoviska mobilného operačného strediska, nakoľko je naň existenčne viazaný. V tomto 

prípade by mohol plniť funkciu kancelárie alebo zázemia pre štáb. 

Po pripojení do dátovej siete IBC má mobilné operačné stredisko k dispozícií on-line 

všetky informácie a funkcionality. Jedná sa hlavne o prístup do aplikácie integrovaného 

systému výjazdov „SPOJAŘ“ s prístupom k databázam a taktiež ku všetkým informačným 

systémom (GIS, informačné systémy ako je HASIS, krízové havarijné plány atď.). 

V neposlednom rade má personál prístup k internetu. Obsluha má rovnaké možnosti a aj 

informácie ako ktokoľvek na „kamennom“ operačnom stredisku.  

Pre rádiové spojenie je MOS vybavené dvomi digitálnymi rádiostanicami MATRA 

a dvomi analógovými rádiostanicami. Ovládanie týchto rádiostaníc je integrované do 

dotykových panelov, ktoré sú paralelne prepojené s notebookom a spolu tvoria dispečerský 

počítač na danom pracovisku. Celá rádiová komunikácia je zaznamenávaná a archivovaná 

na záznamovom zariadení. Automobil ponúka aj možnosť zaznamenávať zvuk v celom 

operačnom stredisku.  
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Obr.  7 - Interiér MOS (priestor operačného strediska) 

Telefónne spojenie je v MOS zabezpečené pomocou GSM technológií. Pripojenie na 

multifunkčné zariadenie je riešené pomocou WI-FI alebo LAN. 

MOS je možné napájať cez zásuvku 400 V na ľavej strane vozidla alebo cez zásuvku 

240 V, ktorá je umiestnená pod sedadlom vodiča pomocou vlastného zdroja elektrickej 

energie. V prípade napájania 240 V je napájaný iba jeden okruh a to okruh technológie MOS 

osvetľovací stožiar a klimatizácia nefungujú. V prípade pripojenia z iných zdrojov je 

k dispozícií veľké množstvo rôznych redukcií. Pre napájanie z vlastného zdroja je vozidlo 

vybavené elektrocentrálou značky GEKO, ktorú je možnosť pripojiť na ľavej strane vozidla 

do zásuvky 400 V. Z tejto zásuvky sú napájané všetky tri okruhy: technológie MOS, 

osvetľovací stožiar a klimatizácia. 

Medzi ďalšie príslušenstvo tohto automobilu patrí osvetľovací stožiar Teklite 340. Je 

umiestnený v stene medzi priestorom operačného strediska a priestorom pre prácu štábu. 

Osvetľovací stožiar, ktorý je vysúvateľný pomocou kompresora je umiestnený na streche 

vozidla v hliníkovom kryte. Na stožiari je statická svetelná rampa 4 x 500 W. 

2.3.3    Hasičský kontajner tylový 

Tento hasičský kontajner, je určený pre zaistenie výdaja ochranných nápojov, 

stravovania, odpočinku zasahujúcich príslušníkov aj vrátane členov zložiek IZS, taktiež pre 
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potreby veliteľa zásahu v rámci operačného riadenia a krízového štábu pri zdolávaní 

mimoriadnych udalostí. Kontajner je určený pre jednoramenný nosič kontajnerov. Priestor 

je rozdelený na časť konferenčnú a časť, kde sa nachádza kuchynka (viď. príloha B). Tieto 

dve časti sú od seba oddelené posuvnými dverami.  

 

Obr.  8 - Hasičský kontajner tylový so stanom [16] 

Kuchynská časť sa nachádza v prednej časti kontajnera. Prístup do tejto časti 

s exteriéru je riešený cez jednokrídlové presklené dvere, ktoré sú z ľavej aj pravej strany. Na 

obidvoje tieto dvere je možnosť napojiť nafukovací stan ES 35TL, tak aby bola možnosť 

vchádzať z vonkajšej strany ako do kuchynského priestoru, tak aj do stanu. Kuchynská časť 

kontajneru slúži k ohrevu stravy a príprave nápojov. Je vybavená strojom na pitnú vodu, 

ktorý umožňuje chladenie aj ohrev pitnej vody z barelov. Medzi ďalšie vybavenie tejto časti 

patrí mikrovlnná rúra, varná kanvica, kuchynský drez napojený na vlastnú odpadnú nádrž, 

vozidlová rádiostanica atď. 

Konferenčná časť môže byť využívaná ako stravovacia časť alebo ako priestor pre 

zasadanie štábu veliteľa zásahu. Vstup do tejto časti je riešený buď zo zadnej strany cez 

dvojkrídlové dvere alebo z kuchynskej časti cez posuvné dvere. Pozdĺž obidvoch strán sú 

inštalované lavice na sedenie a uprostred sa nachádza skladací stôl. Tento priestor je 

dimenzovaný najmenej pre 12 osôb. Pozdĺž obidvoch strán sa nachádzajú skrinky, ktoré 

plnia funkciu úložného priestoru.  
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Obr.  9 - Hasičský kontajner tylový (interiér)[16] 

Kontajner má z každej strany úložný priestor členený do dvoch samostatne 

uzatvárateľných častí. Úložný priestor na pravej strane slúži pre umiestnenie konštrukcie 

stanu, kompresoru a kotviacich prvkov stanu. Na ľavej strane kontajnera sa v úložnom 

priestore nachádzajú dve elektrocentrály, náradie k elektrocentrálam, predlžovacie káble, 

kanistre s PHM atď. 

Hlavným zdrojom elektrickej energie pre kontajner sú dve elektrocentrály. 

Elektrický rozvod je v kontajnery rozdelený do dvoch okruhov. Jeden obvod tvorí 

osvetľovací stožiar a vykurovanie kontajneru a zvyšné spotrebiče sú napojené na druhý 

obvod.  

2.3.4    Štábny automobil MB Arocs 6x6 HaZZ SR 

Štábny automobil MB Arocs 6x6 je špecializovaný mobilný prostriedok využiteľný 

v úlohe mobilného operačného strediska na zabezpečenie komunikačnej a informačnej 

podpory zložiek IZS pri zásahu. Taktiež vytvára pracovný priestor pre jednania štábu 

veliteľa zásahu alebo krízového štábu na mieste udalosti. Celé centrum je zabudované 

v dvojpriestorovej nadstavbe, ktorá je inštalovaná na podvozku MB Arocs 3348 A 6x6. 

Presnejší popis automobilu je uvedený v nasledujúcej kapitole.  
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3    Štábny automobil MB Arocs 6x6 

Štábny automobil je hasičský automobil, ktorý svojím vybavením komunikačnými 

a ďalšími technickými prostriedkami umožňuje činnosť členom štábu pri zdolávaní požiaru 

alebo inej mimoriadne udalosti. Označuje sa ŠA.  Vnútorný priestor je členený tak, aby sa 

v ňom dala uložiť dokumentácia štábu a aby bol vytvorený aj priestor na prácu členov 

riadiaceho štábu [9]. 

 

Obr.  10 - ŠA MB Arocs 6x6 HaZZ SR [14] 

Vozidlo svojím vybavením vytvára kompletné zázemie v oddelenej miestnosti pre 

úsek spojenia, priestor pre jednanie členov štábu (viď. príloha C) a im informačnú podporu 

v dátovej, obrazovej a hlasovej podobe. Presnejší popis technológií a priestorov je uvedený 

v nasledujúcich kapitolách.  
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Tabuľka 3 - Základné technické parametre ŠA MB Arocs 3348 A 6x6 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE VOZIDLA 

Rozmery vozidla 

  

Dĺžka: 11 280 mm 

Šírka: 2 550 mm 

Výška: 3 900 mm 

Podvozok 

  
Typ: Mercedes-Benz Arocs 3348 A 

Výkon motora: 350 kW / 3800 ot.min-1 

Karoséria 

  
Kabína vodiča: dvojdverová  
Počet miest na sedenie: 2 + 1 

3.1    Podvozok 

Mercedes-Benz Arocs 3348 A je trojnápravový podvozok s pohonom všetkých 

kolies (6x6). Poháňa ho motor OM 471 LA s výkonom 350 kW a šestnásťstupňovou 

automatickou prevodovkou. Celkové rozmery automobilu sú uvedené v Tabuľke 3. Celková 

hmotnosť automobilu je 26 000 kg, predný a zadný nájazdový uhol je 23,5°.  

3.2    Kabína vozidla 

Kabína vozidla je továrensky vyrábaná od spoločnosti Mercedes-Benz. Konštrukčne 

sa jedná o oceľovú dvojdverovú kabínu so štvorbodovým mechanickým zavesením. Je 

určená pre trojčlennú posádku. Od výroby je kabína vybavená klimatizáciou, nezávislým 

systémom ohrevu Webasto, elektrickým ovládaním a vyhrievaním bočných spätných 

zrkadiel vozidla. Dodatočne je vo vozidle nainštalovaný mobilný rádiotelefón, zariadenie 

s integrovaným systémom vízie pri cúvaní a registráciou obrazu z jednej zo štyroch 

kamier, registrátor priebehu zásahu, vozidlové rádiostanice Motorola a Matra. Medzi ďalšie 

vybavenie patria prenosné rádiostanice, baterky, veliteľská lampa, atď.  

3.3    Nadstavba 

Jedná sa o špeciálnu nadstavbu vyrobenú z oceľových a kompozitných materiálov. 

Táto nadstavba je dispozične rozdelená na dve časti a to spojovaciu a štábnu. Každá z týchto 

častí ma samostatný vstup z exteriéru riešený cez jednokrídlové dvere na pravej strane 
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nadstavby. Vchod je zabezpečený pomocou integrovaných skladacích schodíkov, ktoré sú 

schované pod každým vchodom. Schodíky sú vybavené dodatočným zábradlím a držiakmi 

inštalovanými na dverách za účelom uľahčenia výstupu do oddielov. Nadstavba je na ľavej 

strane čiastočne výsuvná. Po rozložení výsuvného bloku sa v operačnej časti vytvorí 

pracovný priestor pre 12 osôb. Podlaha v celej nadstavbe je pokrytá protišmykovou 

povrchovou úpravou. Pre vytvorenie rovnej podlahy je  potrebné dbať na to, aby po vysunutí 

nadstavby boli položené dodatočné podlahové panely. Toto umožní rozmiestnenie stoličiek 

a voľný pohyb v interiéri. V strope je inštalované denné svietenie pomocou LED panelov a 

núdzové osvetlenie s modrými LED lištami. Dodatočne sú v interiéri nadstavby inštalované 

reproduktory, mikrofón a výstupy klimatizácie. Po vonkajších stranách nadstavby sú 

inštalované schránky na prepravu príslušenstva a dodatočnej výbavy.  

3.3.1    Spojovací oddiel 

Spojovací oddiel je určený členom štábu pre úsek spojenia. Tento priestor je 

dimenzovaný na prácu pre dve osoby. Tie majú k dispozícii plne vybavený pracovný 

priestor, dve rozkladacie stoličky s ľahko umývateľným povrchom, odkladací priestor, 

vešiaky na veci, atď. Pre zabezpečenie komunikácie so štábnym oddielom bolo v deliacej 

konštrukcii vybudované posuvné okno.  

 

Obr.  11 - Spojovací oddiel (ŠA MB Arocs 6x6) 
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Na pravej strane od vstupu (predná stena spojovacieho oddielu) sa nachádza 

pracovný priestor. Je tvorený pracovným stolom, na ktorom je inštalovaný riadiaci pult. 

V strednej časti riadiaceho pultu sú zabudované dva panely. Panel na ovládanie podskupín 

vozidla (núdzové vypínanie, osvetlenie, vykurovanie, ovládanie výsuvnej antény) a panel na 

ovládanie oddielov. Pri vchode je na riadiacom pulte ovládač výsuvnej markízy. Nad stolom 

sú zhotovené odkladacie priestory zo štyroch skriniek. Medzi skrinkami a riadiacim pultom 

sa nachádza magnetická tabuľa s povrchovou úpravou, na ktorú je možnosť písať fixkami. 

Na pravej strane tabule sa nachádza stĺpik, v ktorom sú zabudované zariadenia pre ovládanie 

klimatizácie, reproduktory a digitálny teplomer. Na zadnej stene spojovacieho oddielu sú 

zabudované skrinky s dvierkami na dokumenty, vešiaky na oblečenie a špeciálna skriňa so 

satelitným transmisným systémom. Nad skrinkou s dokumentami sa nachádzajú rádiostanice 

a nabíjačky pre rádiostanice s dodatočnými zásuvkami 230 V. 

Pre činnosť obsluhy v tomto oddiele je nevyhnutné aby obsluha mala k dispozícii 

notebooky s potrebným softwarom.   

3.3.2    Štábny (veliteľský) oddiel 

Funkciou štábneho (veliteľského) oddielu je zabezpečiť zázemie, technickú 

a informačnú podporu členom štábu. Tento oddiel je vybavený dvoma pracovnými stolmi, 

jedným gaučom pre štyri osoby a ôsmimi skladacími stoličkami určenými pre prácu počas 

parkovania. Stoly sa skladajú z jedného statického a štyroch samo blokujúcich skladacích 

pultov. Táto časť umožňuje prácu členom štábu aj bez rozloženia nadstavby, ale po rozložení 

poskytuje priestor pre prácu namiesto ôsmych osôb dvanástim. Interiér oddielu vytvára teda 

dve pracovné miesta. Jedno pre prácu členov štábu pri stole (8 členov) a druhé pracovisko 

pre štyroch členov zabezpečujúce skôr ovládanie oddielu a informačnú podporu pre členov 

štábu.  

Pracovné stoly sú vybavené výsuvnými zásuvkami umožňujúcimi členom štábu 

pripojenie do systému štábneho automobilu pomocou LAN alebo HDMI konektora a taktiež 

pripojenie do elektrickej siete. Tieto zásuvky sú rozdelené tak, aby boli nasmerované 

k obsluhe. Na každom stole sú k dispozícii lampičky a mikrofóny. 

Nad pultom (pracovným stolom) na pravej stene nadstavby je povrchová úprava 

umožňujúca písanie fixkou (rovnaká ako v spojovacom oddiele). Ako nad pracovným 
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stolom, tak aj po jeho pravej strane sú skrinky slúžiace na odkladanie dokumentácie. Pri 

stole sa nachádza panel na ovládanie vozidla. Oproti panelu v spojovacom oddiele umožňuje 

viac funkcií napr. možnosť vysunúť premietacie zariadenie, rozloženie nadstavby a iné. 

LCD panel zabezpečuje prehľad obsluhe o celej nadstavbe. Obsluha má prehľad o pripojení 

ostatných členov do siete, môže ovládať pripojenie užívateľov na premietacie zariadenie 

alebo televíznu obrazovku, ovládať osvetlenie aj ozvučenie oddielu atď..   

Obr.  12 - Štábny oddiel (ŠA MB Arocs 6x6) 

Pre prenos obrazu je na prednej strane inštalovaná LED televízia a v stropnej 

konštrukcii výsuvný dataprojektor. Obraz z dataprojektora je premietaný na výsuvné plátno 

v prednej časti oddielu. Premietaný obraz sa dá rozdeliť na osem častí čo umožňuje napr. 

premietanie pracovnej plochy viacerých klientov.  

Na zadnej strane sa výsuvnou žalúziou nachádza skriňa typu „Rack“ vrátane 

príslušenstva a polyfunkčné zariadenie na vysúvacej zásuvke. Typ skine „Rack“ je 

štandardizovaný systém umožňujúci prehľadnú montáž a prepojovanie rôznych elektrických 

a elektronických zariadení spolu s vyústením káblových rozvodov do stĺpcov nad sebou. 

Toto zariadenie je najdôležitejšia časť štábneho automobilu pre jeho činnosť. Hardware 

a software nadstavby je detailnejšie popísaný v kapitole 3.4. 

Súčasťou štábneho oddielu je aj sociálna časť, ktorá slúži pre základné zabezpečenie 

pitného režimu a občerstvenia. Táto časť sa nachádza v zadnej časti. Nachádza sa tu 

chladnička, mikrovlnná rúra, nádrž na čistú vodu a úložný priestor slúžiaci potrebám 

sociálnej časti. Systém umývadla je vybavený elektrickým čerpadlom a ohrievačom vody. 
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3.4    Hardware a software nadstavby 

V tejto časti kapitoly je popísané vybrané hardwarové vybavenie nadstavby vozidla 

a zároveň je pri ňom popísaná jeho funkcia, a prípadná možnosť využitia. Tieto zariadenia 

sú prepojené v skrini typu „Rack“, ktorá sa nachádza v zadnej časti štábneho oddielu. Táto 

skriňa je „srdcom“ celého automobilu. 

V každom oddiele je inštalovaná jedna 7“ dotyková obrazovka. Tento dotykový 

panel slúži na ovládanie oddielov. Pomocou panelu na ovládanie oddielov je možné ovládať 

osvetlenie a ozvučenie v oddieloch ale aj v exteriéri, spravovať prepojenie jednotlivých 

užívateľov na TV alebo premietacie zariadenie.  

 

Obr.  13 - Panel na ovládanie oddielov (ŠA MB Arocs 6x6) 

Prenos obrazu a zvuku vo vozidle 

Premietanie obrazu v štábnom oddiele je riešené prostredníctvom LED TV alebo 

dataprojektoru, ktorý sa vysúva zo stropnej konštrukcie. Ovládanie vysunutia premietacieho 

plátna a premietacieho zariadenia je inštalované v paneli na ovládanie vozidla. Vo vozidle 

je inštalovaný prezentačný systém Digital Media Presentation System (Crestron DMPS-300-

AEC), prostredníctvom ktorého je zabezpečené premietanie obrazu a prenos zvuku vo 

vysokej kvalite z pripojených zariadení. Pripojenie je možné buď pomocou HDMI alebo 

online cez aplikáciu AIR Media. Toto zariadenie je prepojené s dotykovými panelmi na 

ovládanie oddielov. Obsluha dotykového pultu ovláda celé zariadenie a má plnú moc 

v ovládaní zobrazenia ostatných klientov napr. na premietacej ploche.  
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Obr.  14 - Zobrazovacie zariadenia (ŠA MB Arocs 6x6) 

AIR Media – je aplikácia, pomocou ktorej sa užívateľ online pripojí so svojim 

zariadením do systému za účelom premietania obrazu na plátno. Umožňuje rozdelenie 

obrazu premietaného na plátne až na 8 častí.  

Zabezpečenie internetového pripojenia 

Vo vozidle sú inštalované zariadenia slúžiace k zabezpečeniu internetového 

pripojenia vozidla a vytvorenia WIFI.  Umožňujú použitie až 8 ks SIM kariet pre 

zabezpečenie dostačujúceho signálu a toku dát. Tento systém ale dokáže pracovať už pri 

jednej SIM karte. Na základe odporúčaní dodávateľa je minimálne množstvo pre prácu 2 ks 

SIM kariet. Ideálne je použitie 4 ks SIM kariet a pri plnom zaťažení 8 ks. Toto množstvo 

SIM kariet je dané dostupnosťou signálu v rôznych častiach krajiny. Z tohto dôvodu sa 

odporúča používať SIM karty od rôznych operátorov, čím by došlo k minimalizácii rizika 

nedostupnosti signálu GSM. Výhodou systému je inteligentné prideľovanie SIM kariet 

užívateľom na základe intenzity využitia (potreby využívania) dátového toku. V praxi to 

znamená to, že ak niektorý z užívateľov bude potrebovať veľký dátový tok (napr. sťahovanie 

súborov, videa, ...) systém mu pridelí dve SIM karty aby zabezpečil dostatočný výkon 

a ostatným členom „rozdelí“ zvyšné karty. Ide o efektívne využívanie siete z hľadiska 

záťaže. Pripojenie na tieto modemy je buď pomocou LAN alebo pomocou týchto modemov 

je možnosť vytvoriť tri WIFI siete. 
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Obr.  15 - Hardwarové vybavenie-skriňa typu Rack (ŠA MB Arocs 6x6) 

Medzi ďalšie hardwarové vybavenie patrí multifunkčné zariadenie, ktoré je 

umiestnené v zadnej časti štábneho oddielu. Pomocou tohto zariadenia je možné tlačiť 

potrebné dokumenty ale aj ich skenovanie a ukladanie na server. 

Kamerový systém 

Na vozidle sú inštalované štyri kamery. Každá z týchto kamier sníma jednu stranu 

automobilu. Nahrávanie obrazu zabezpečuje digital video recorder IP od firmy Samsung. 

Zaujímavosťou funkcie týchto kamier je to, že nie je možné pozerať obraz a snímanie, až na 

jednu výnimku. Jedine záznam zo zadnej kamery je možné využiť na prenos obrazu pri 

cúvaní do kabíny vozidla. Účelom kamier je zaznamenávanie obrazu do tzv. čiernej skrinky 

vozidla. Do tejto skrinky má prístup iba výrobca nadstavby na základe prístupových hesiel 

a určeného postupu ako získať záznam z tejto čiernej skrinky, ktorý v prípade výnimočnej 

udalosti môže poskytnúť záznam HaZZ SR. 

3.5    Ďalšie príslušenstvo 

Pre zabezpečenie chodu štábneho automobilu je potrebná elektrická energia. Vozidlo 

môže byť napájané priamo zo siete pomocou prípojky 400 V alebo pomocou dvoch 

vlastných agregátov. Prúdové agregáty sa nachádzajú v ľavej prednej schránke nadstavby. 
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Jedná sa o benzínový agregát EISMANN BSKA 13EV s výkonom motoru 13,8 kW. Na 

zabezpečenie ventilácie počas prevádzky je nutné agregáty vysunúť. Po vysunutí sa zásuvka 

zablokuje proti pohybu a po pripojení nadstavby výfukového potrubia sa môže spustiť 

agregát do prevádzky.  

Dodatočne je vozidlo vybavené dvomi pneumatickými stožiarmi. Predný stožiar 

slúži na osvetlenie terénu okolo vozidla. Osvetlenie je zabezpečené pomocou dvoch LED 

lámp umiestnených na otočnej hlave. Na tomto stožiari je inštalovaný zosilňovač rádiovej 

siete s výkonom základňovej rádiostanice. Ovládacie zariadenie osvetľovacieho stožiaru je 

umiestené v schránke vedľa pripojovacej skrinky. Druhý stožiar je inštalovaný v zadnej časti 

nadstavby a slúži pre GSM antény. Tento stožiar je ovládaný z priestorov spojovacieho 

oddielu (viď. kapitola 3.3.1). 

 

Obr.  16 - Elektrocentrály a výsuvný GSM anténa (ŠA MB Arocs 6x6) 

Ako bolo spomínané v predchádzajúcich kapitolách vozidlo je vybavené elektricky 

výsuvnou markízou s upevňovacím stanom. Ovládač markízy sa nachádza v spojovacom 

oddiele. Konštrukcia stanu a jeho technické vybavenie je umiestnené v úložných priestoroch 

v zadnej a ľavej strane nadstavby. Pomocou vysunutej markízy a rozloženého 

upevňovacieho stanu je možné rozšíriť zázemie štábu a tak chrániť členov pred 

poveternostnými vplyvmi.   
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3.6    Zhodnotenie vozidla 

Jedná sa o prvý špeciálny hasičský automobil svojho druhu, ktorý má k dispozícii 

HaZZ SR. Vozidlo je postavené na podvozku od firmy Mercedes-Benz, na ktorý vyrobila 

špeciálnu nadstavbu spoločnosť WISS GROUP. Robustné rozmery vozidla s nadstavbou 

značne ovplyvňujú presun aj umiestnenie vozidla na mieste MU. Interiér nadstavby vďaka 

farebnému prevedeniu a modrému podsvieteniu pôsobí moderne a nadčasovo. Jednotlivé 

priestory nadstavby ponúkajú dostatočný priestor pre prácu členov štábu a množstvo 

prakticky vyriešených detailov ako napr. výsuvné prípojky pre počítačové zariadenia na 

internet alebo elektriku. Vzhľadom na hardwarové vybavenie je možné v automobile 

premietať obraz na plátno alebo televíziu, prehrávať zvuk a viesť konferenčné hovory, 

vytvoriť internetovú sieť pre užívateľov a množstvo ďalších funkcií, ktoré môžu dopomáhať 

členom štábu pri ich činnosti. Výhodou je ovládanie všetkých zariadení okrem klimatizácie 

a nezávislého vykurovania prostredníctvom dotykových obrazoviek v jednotlivých 

oddieloch. Konštrukcia nadstavby ponúka dostatočné množstvo úložného priestoru nie len 

pre dokumentáciu štábu, ale aj pre ďalšie technické prostriedky. Kuchynka, ktorá sa 

nachádza v zadnej časti nadstavby  je praktickým riešením nakoľko sa štábny automobil 

nasadzuje pri dlhotrvajúcich MU. V prednej časti nadstavby je inštalovaný výsuvný 

osvetľovací stožiar vďaka ktorému je možno bez problémov osvetliť okolie vozidla. 

V zadnej časti sa nachádza ešte jeden výsuvný stožiar s GSM anténami, vďaka ktorému je 

zabezpečený lepší príjem GSM siete do serverovne automobilu. Použitie automobilu je 

závisle na dodávke elektrickej energie a preto je možné automobil pripojiť na verejnú 

elektrickú sieť, ale aby bol automobil samostatný je vybavený dvomi elektrocentrálami, 

ktorých výkon je dostačujúci pre potreby automobilu. 

Obr.  17 - Rozložená nadstavba (ŠA MB Arocs 6x6)[14]  
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4    Charakteristika mimoriadnych udalostí a podmienok pre nasadenie 

štábneho automobilu MB Arocs 6x6 

Prvá časť kapitoly je zameraná na základný popis a charakteristiku mimoriadnych 

udalostí. Ďalšie časti sú popísané charakteristiky mimoriadnych udalostí, pri ktorých sa 

zriaďuje riadiaci štáb a taktiež podmienky zriadenia štábu. V poslednej časti sú popísané 

podmienky nasadenia štábneho automobilu MB Arocs 6x6 v HaZZ SR, dislokácia 

a pôsobnosť jednotlivých štábnych automobilov. 

4.1    Mimoriadna udalosť 

 Mimoriadna udalosť je škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných činnosťou človeka 

prírodnými vplyvmi, a taktiež havárie, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné 

prostredie a vyžadujú vykonanie záchranných a likvidačných prác [10]. 

 Základné rozdelenie mimoriadnych udalostí: 

- živelné pohromy, 

- havárie, 

- katastrofy, 

- teroristický útok. 

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvoľneniu 

kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri 

ktorej môžu pôsobiť alebo pôsobia nebezpečné látky, ničivé faktory, ktoré majú negatívny 

vplyv na život, zdravie alebo majetok[11]. Do tohto druhu MU patria povodne, 

zemetrasenia, zosuvy pôdy, veterná smršť, atď. 

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného 

prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu 

iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život zdravie alebo majetok[11]. Medzi havárie 

patrí napríklad únik nebezpečnej látky, poškodenie technológie a iné.  

Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nárastu ničivých faktorov a ich 

následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy alebo havárie[11]. Predstavuje len malú 

časť živelných pohrôm a havárií – veľké zemetrasenia, letecké havárie, nehody v doprave 

spojené s únikom NL, havárie na jadrových a vodohospodárskych dielach atď. 
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Teroristický útok je prekvapivý útok zahrňujúci zámerné použitie násilia proti 

civilistom v nádeji na dosiahnutie politických alebo náboženských cieľov.   

4.2    Charakteristika mimoriadnych udalostí, pri ktorých sa zriaďuje štáb VZ 

Pri zdolávaní veľkých alebo dlhotrvajúcich požiarov, živelnej pohromy alebo inej 

mimoriadnej udalosti veliteľ zásahu po vyhodnotení vzniknutej situácie, stanovení postupov 

likvidácie a konkrétnych podmienok riadenia zásahu môže zriadiť riadiaci štáb ako svoj 

výkonný a poradný orgán [12]. V praxi to väčšinou znamená, že na miesto MU príde riadiaci 

dôstojník a informuje riaditeľa krajského riaditeľstva alebo riaditeľa okresného riaditeľstva 

(ak to nie je jedna osoba) o situácii na mieste zásahu a prípadne o požiadavke na zriadenie 

riadiaceho štábu.    

V zmysle Pokynu prezidenta HaZZ č. 44 z roku 2002 o úlohách a o organizácií 

riadiaceho štábu [12] zloženie štábu môže určiť veliteľ zásahu sám alebo zažiada krajské 

operačné stredisko o zriadenie riadiaceho štábu. V tomto prípade zloženie štábu bude dané 

interným predpisom riaditeľa krajského riaditeľstva alebo riaditeľa okresného riaditeľstva 

v závislosti na úrovni riadiaceho štábu. Podľa územia, kde prebieha MU alebo rozsahu MU 

môže byť zriadený okresný riadiaci štáb alebo krajský riadiaci štáb. 

4.2.1    Povodne a zosuvy pôdy 

Rozsiahle povodne alebo zosuvy pôdy sú jedny z najčastejších druhov živelných 

pohrôm na území Slovenskej republiky kedy sa zriaďuje riadiaci štáb. V prípade povodní 

vznikajú povodňové komisie a technické štáby povodňových komisií na úrovni obce, okresu 

alebo kraja, v závislosti na rozsahu MU. Riaditeľ krajského riaditeľstva je členom krajskej 

povodňovej komisie a členovia krajského riaditeľstva HaZZ sú členmi technických štábov 

krajskej povodňovej komisie. Vzhľadom na to, že hasiči sú väčšinou výkonnou zložku 

v prípade povodní, pre zabezpečenie potrieb sa zriaďuje riadiaci štáb. Činnosťou riadiaceho 

štábu bude zabezpečenie spojenia na mieste zásahu, tylu, pohonných hmôt, vedenie 

dokumentácie, stravy hasičom atď.  

Krajská povodňová komisia a riadiaci štáb HaZZ sú dva samostatné orgány ale 

v prípade veľkých povodní spolupracujú. Môžu nastať dve situácie. Buď krajská povodňová 

komisia plní úlohy rozhodovania a riadiaci štáb HaZZ zabezpečuje ostatné veci alebo 
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riadiaci štáb HaZZ zabezpečuje úplne velenie a rozhodovanie na mieste zásahu a môže si 

prizvať ako pomocníkov napr. vodohospodárov. 

Masívne zosuvy pôdy sú MU, pri ktorých sa taktiež zriaďuje riadiaci štáb. Všetko 

závisí na charaktere zasiahnutého územia a rozsahu mimoriadnej udalosti. HaZZ SR býva 

vo väčšine prípadov výkonný orgán pri realizácii záchranných a likvidačných prác. Tieto 

typy mimoriadnych udalostí sú charakteristické hlavne svojou časovou náročnosťou.  

4.2.2    Rozsiahle požiare 

Väčšina požiarov, pri ktorých sa zriaďuje štáb sú charakteristické veľkým rozsahom 

(plocha požiaru) alebo nedostatkom vodných zdrojov v blízkosti miesta mimoriadnej 

udalosti. Z týchto  dôvodov sa na mieste zásahu vyskytuje veľké množstvo síl 

a prostriedkov. Koordinácia rozsiahlej udalosti a veľkého množstva síl a prostriedkov na 

mieste zásahu je pre VZ náročná, a tak sa vo väčšine prípadov rozhodne zriadiť štáb veliteľa 

zásahu ako svoj poradný a výkonný orgán. V prípade rozsiahlych požiarov sa jedná hlavne 

o lesné požiare, požiare trávnatých porastov a požiare v priemysle.   

4.3    Štatistika zásahov so zriadeným štábom 

Za účelom prehľadu o druhu mimoriadnych udalostí, pri ktorých sa zriaďuje štáb 

v HaZZ SR bola na základe dostupných informácií spracovaná štatistika (viď. Tabuľka 4).  

Tabuľka 4 - Štatistika zásahov HaZZ SR za roky 2014-2016 

KR HaZZ SR 
Celkový 

počet 
Druh mimoriadnej udalosti 

Požiar Dopravná nehoda Havária Živelná pohroma 

Banská Bystrica 6 krát 4 1  - 1 

Bratislava 7 krát 6  - 1  - 

Košice 1 krát 1  -  -  - 

Nitra 9 krát 5  -  - 4 

Prešov 2 krát 2  -  -  - 

Trenčín 9 krát 9  -  -  - 

Trnava 10 krát 6 3  - 1 

Žilina 3 krát 3  -  -  - 
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Táto štatistika uvádza počet zásahov, pri ktorých bol zriadený riadiaci štáb počas 

rokov 2012 – 2016. Údaje sú uvedené pre jednotlivé KR HaZZ SR. Tabuľka obsahuje 

celkový počet zásahov pre dané KR HaZZ SR a taktiež počty podľa druhu MU, pri ktorej 

bol zriadený riadiaci štáb. Údaje v štatistike sú uvedené na základe informácií z jednotlivých 

krajských riaditeľstiev HaZZ SR. 

4.4    Podmienky nasadenia štábneho automobilu MB Arocs 6x6 

Povolanie štábneho automobilu na miesto udalosti ovplyvňuje množstvo faktorov. 

Prvou podmienkou je možnosť dojazdu na miesto zásahu. Medzi hlavné parametre patria: 

- geometrické rozmery vozidla (výška vozidla, obrysový polomer otáčania), 

- hmotnosť automobilu (viď. kap. 3.1).  

Nosnosť a prejazdnosť komunikácií, mostov a podjazdov najmä v obciach 

a odľahlejších častiach nie je dostatočná pre toto vozidlo, preto je nevyhnutné zvážiť 

možnosti a hlavne trasu cesty automobilu na miesto udalosti. Pre naplánovanie trasy vozidla 

by mohli byť využité GIS, ktoré poskytujú údaje o komunikáciách a dopravných stavbách. 

Takéto plánovanie ciest vozidlám veľkých rozmerov využívajú aj zložky IZS v zahraničí. 

Po zvážení možnosti príjazdu je ďalším kritériom miesto umiestnenia automobilu. 

Aby bolo možné rozloženie nadstavby, vozidlo musí byť odstavené na rovnej ploche. 

V prípade náklonu vozidla nie je možné rozloženie nadstavby. Výrobca uvádza, že pri 

miernom náklone je ešte možné nadstavbu rozložiť, ale neuvádza hodnotu mierneho 

náklonu. Taktiež nie je vozidlo vybavené žiadnym zariadením pre určenie, či je vozidlo 

v rovine tzn. „je to na subjektívnom pocite roviny“. Vzhľadom na dislokáciu štábnych 

automobilov na území Slovenskej republiky môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov čas 

dojazdu na miesto mimoriadnej udalosti. 

Dislokácia a pôsobnosť jednotlivých štábnych automobilov vyplýva z ich počtov 

v HaZZ SR, ktoré boli zakúpené v počte 3 ks na podvozku MB Arocs 6x6 z produkcie WISS 

GROUP, Bielsko-Biała, Poľsko. Tieto automobily sú lokalizované v mestách Bratislava, 

Banská Bystrica a Košice. Územie pôsobnosti štábnych automobilov je takmer zhodné 

s delením územia Slovenskej republiky na tri kraje pred rokom 1990. 

Územná pôsobnosť štábnych automobilov MB Arocs je nasledovná: 
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o Východné Slovensko – ŠA Košice, 

o Stredné Slovensko – ŠA Banská Bystrica, 

o Západné Slovensko – ŠA Bratislava. 

V prípade žiadosti VZ o nasadenie štábneho automobilu na území krajského 

riaditeľstva HaZZ, v ktorom je vozidlo dislokované, VZ zažiada krajské operačné stredisko 

a to vyšle automobil na miesto MU. V prípade žiadosti o nasadenie štábneho automobilu VZ 

z iného krajského riaditeľstva HaZZ, o vyslaní vozidla na miesto MU rozhoduje Prezídium 

HaZZ SR.  
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5    Využitie štábneho automobilu MB Arocs ako mobilné pracovisko 

riadiaceho štábu v HaZZ SR 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole o zriadení riadiaceho štábu rozhoduje 

veliteľ zásahu. V riadiacom štábe pracuje viacero členov a preto je nevyhnutné rozhodnúť 

o umiestnení štábu na miesto, kde budú členovia štábu chránení pred poveternostnými 

vplyvmi. V minulosti umiestnenie riadiaceho štábu ovplyvňovali možnosti okolia MU. 

Nakoľko sa riadiaci štáb spravidla zriaďoval na obecných úradoch, ďalším problémom 

bývalo technické vybavenie pre členov riadiaceho štábu. Dnes má HaZZ SR k dispozícii 

štábne automobily, ktoré riešia vyššie uvedené problémy. Poskytujú členom štábu zázemie, 

technické vybavenie, prístup na internet a mnoho ďalších možností pre riešenie MU.  

Výhodou je: 

- možnosť dostavenia automobilu čo najbližšie k miestu MU,  

- práca členov riadiaceho štábu v známom prostredí,  

- ochrana členov riadiaceho štábu pred poveternostnými vplyvmi 

a klimatickými podmienkami, 

- online pripojenie, čo znamená plne využitie dostupných informačných 

technológií,  

- možnosť premietania obrazu, 

- atď. 

5.1    Použitie v prípade zriadenia štábu 

Pre činnosť riadiaceho štábu sú veľmi dôležité informácie o stave a rozsahu 

mimoriadnej udalosti. Technológie štábneho automobilu by sa dali využiť aj na tzv. online 

monitoring situácie na mieste zásahu. Členom štábu by v prípade správneho prepojenia so 

zariadeniami mohol byť premietaný obraz z dronov alebo vrtuľníkov (v prípade ich 

nasadenia), ale aj fotografie, ktoré by zhotovovali osoby nachádzajúce sa priamo na mieste 

MU. Taktiež by sa dáta z dronov, GPS zariadení štvorkoliek a zriadení, ktoré by mali osoby 

pri sebe mohli využívať pre určenie plochy požiaru, z ktorej následne vyplývajú ďalšie 

rozhodnutia veliteľa zásahu.  
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Obr.  18 - Zázemie riadiaceho štábu (Donovaly 2016) [15] 

V prípade povodní by dáta z GPS zariadení a mobilných zariadení mohli byť 

využívane na vykreslenie hranice povodňovej vlny do GIS aplikácie, ktorá by premietala 

situáciu do mapového podkladu priamo v štábnom oddiele automobilu. Vďaka pripojeniu 

automobilu do LTE siete by členovia štábu mohli využívať online informácie napr. 

o predpovedi počasia, na základe ktorých by navrhovali ďalšie postupy pre veliteľa zásahu.  

Ďalším spôsobom využitia je elektronická online evidencia zranených osôb. 

V prípade udalosti s veľkým množstvom zranených osôb by práve elektronická online 

evidencia mohla pomôcť k výraznému zjednodušeniu situácie. Táto evidencia by 

zaznamenávala identifikačné údaje zranených osôb a miesto hospitalizácie. Online preto, 

aby mali ku nej prístup členovia riadiaceho štábu ale aj krajské operačné stredisko. Pri 

udalostiach tohto typu býva často operačné stredisko zahltené volaniami príbuzných 

účastníkov mimoriadnej udalosti, ktorých zaujímajú bližšie informácie a hlavne miesto 

hospitalizácie. Táto evidencia by výrazným spôsobom zjednodušila prácu zasahujúcim 

jednotkám aj krajskému operačnému stredisku.  

Povinnosťou pomocníkov náčelníka riadiaceho štábu je aj vedenie dokumentácie. 

Väčšinou sa na vedenie dokumentácie využívali predtlačené tabuľky dané pokynom 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru o úlohách a o organizácii riadiaceho štábu. 
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Vzhľadom na vybavenie štábneho automobilu a súčasné informačné technológie by 

evidencia mohla byť vedená elektronicky do vopred pripravených dokumentov. Vedenie 

elektronickej dokumentácie by výrazne uľahčilo prácu členom štábu.  

5.2    Použite pri ostatných udalostiach 

Využitie štábneho automobilu nie je viazané len na zriadenie štábu HaZZ. Vzhľadom 

na dostupné technológie môže byť jeho nasadenie nápomocné aj iným zložkám IZS.  

Typickým príkladom by mohlo byť využitie pri vyhľadávaní stratených osôb. Aj keď 

zásahom tohto druhu velí Policajný zbor Slovenskej republiky, vzhľadom na nedostatočné 

množstvo síl a prostriedkov, ktorými disponuje si na pomoc povoláva jednotky HaZZ SR 

alebo jednotky DHZ obcí. V prípade použitia vhodného softwaru a zariadení, ktoré by 

umožňovali lokalizáciu členov podieľajúcich sa na vyhľadávaní osôb, by štábny automobil 

mohol byť využitý na premietanie mapového podkladu, do ktorého by sa online 

zaznamenávala prehľadaná plocha (viď. Obr.  19).   

 

Obr.  19 - Premietanie mapového podkladu [15] 

V prípade použitia týchto technológií by sa lokalizácia prehľadaných miest spresnila, 

nemuseli by sa prehľadané oblasti značiť manuálne do mapových podkladov, urýchlil 

a uľahčil by sa rozhodovací proces, čo by mohlo pozitívne ovplyvniť priebeh aj výsledok 

zásahu. 

Štábny automobil môže byť použitý aj pri konaní veľkých podujatí (akcií) ako sú 

napríklad majstrovstvá sveta v hokeji alebo medzinárodné letecké dni na letisku Sliač. 
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V prípade takýchto podujatí vzniká požiadavka na HaZZ SR o nasadenie jednotiek priamo 

na miesto počas konania podujatia. V týchto prípadoch môže štábny automobil plniť funkciu 

mobilného operačného strediska a súčasne zázemia pre prítomné jednotky.   

Pre realizáciu vyššie uvedených návrhov je vo väčšine prípadov nevyhnutná 

inštalácia ďalšieho softvéru ako aj nákup dodatočných technických prostriedkov. Štábny 

automobil ponúka veľa možností využitia ale jeho využitie vo veľkej miere závisí na 

znalostiach obsluhy. Je nevyhnutné aby bola obsluha pravidelne školená a aby sa učila 

pracovať a využívať všetky nové technológie, ktoré môže využiť pre prácu v riadiacom 

štábe.  



52 

 

Záver 

Spôsoby riadenia rozsiahlych MU ako aj vybavenie technickými prostriedkami, 

komunikačnými a informačnými systémami sa vo svete líšia v závislosti na krajine, v ktorej 

MU prebieha. Vzhľadom na to, že časť tejto práce bola venovaná aj zhodnoteniu súčasnej 

hasičskej techniky pre štáb veliteľa zásahu v HZS ČR, z práce vyplývajú rozdiely vo 

vybavení hasičských jednotiek (štábu) na Slovensku a v Českej republike. Zatiaľ čo HZS 

ČR stavia koncepciu tohto druhu hasičskej techniky na modulovom systéme čo znamená, že 

zázemie a technické vybavenie pre štáb veliteľa zásahu je vytvorené z viacerých druhov 

techniky (modulov), HaZZ SR disponuje štábnymi automobilmi, ktoré plnia funkciu 

mobilného pracoviska riadiaceho štábu.  

Štábny automobil MB Arocs 6x6 je jediný hasičský automobil svojho druhu v HaZZ 

SR a je bezpochyby najväčšie auto, ktoré hasiči kedy mali. Tento automobil plní funkciu 

mobilného pracoviska riadiaceho štábu v prípade rozsiahlych a dlhotrvajúcich MU. Ako 

vyplýva z práce jeho dominantou sú rozmery, vďaka ktorým vytvára priestranné pracovné 

prostredie pre členov riadiaceho štábu a moderné technológie zabezpečujúce podporu 

komunikačnými a informačnými systémami. Nasadením štábneho automobilu na mieste 

zásahu sa posúva riadenie o úroveň vyššie.  

Rozmery vozidla sú výhodou v prípade pracovného priestoru ale zároveň nevýhodou 

pri presune vozidla na miesto MU ako aj pri parkovaní na mieste MU, ale aj na mieste 

dislokácie. Problém v podobe plánovania trasy štábneho automobilu na miesto MU, by bolo 

možné riešiť pomocou GIS, nakoľko by tieto aplikácie mali disponovať aj údajmi 

o dopravnej infraštruktúre. 

Štábny automobil je nasadený v prípade žiadosti veliteľa zásahu. Spravidla sa jedná 

o dlhotrvajúce zásahy s veľkým počtom SaP. Rieši otázku stanoviska riadiaceho štábu 

a poskytuje možnosť zriadiť riadiaci štáb čo najbližšie k miestu MU. Ako je uvedené 

v poslednej časti práce jeho využitie je širokospektrálne. Nakoľko je vybavený modernými 

technológiami poskytuje členom riadiaceho štábu plnú komunikačnú a informačnú podporu. 

Vďaka online pripojeniu na internet umožňuje prístup k online dátam, mapovým 

podkladom, prenosom obrazu a zvuku z rôznych zariadení atď. Umožňuje komunikáciu 

prostredníctvom mobilnej aj rádiovej siete a satelitov. Technológie automobilu môžu byť 

teda využívané na prenos obrazu situácie z miesta MU, lokalizáciu zasahujúcich zložiek aj 
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na aplikáciu a následné premietanie získaných údajov do mapových podkladov za účelom 

zlepšenia procesu rozhodovania pre veliteľa zásahu. Vďaka moderným technológiám 

a širokospektrálnemu využitiu môže byť štábny automobil MB Arocs 6x6 nápomocný nie 

len hasičským jednotkám a riadiacemu štábu ale aj ostatným zložkám IZS. Policajný zbor 

Slovenskej republiky by mohol využiť technológie pri vyhľadávaní osôb alebo na 

monitorovaní situácie v prípade nejakého podujatia, záchranné zložky by mohli napr. využiť 

automobil na online evidenciu zranených osôb v prípade MU s veľkým počtom zranených 

osôb atď.  

Pre správne využitie technológií tohto automobilu sú veľmi dôležité znalosti 

a praktické skúsenosti obsluhy. Preto je nevyhnutné vzdelávanie členov štábu ohľadom 

využitia technológií štábneho automobilu ako aj organizácia cvičení s nasadením štábneho 

automobilu za účelom prehlbovania praktických skúseností. 
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ŠTÁBNY ODDIEL
SPOJOVACÍ ODDIEL
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4.9.

PREMIETACIE PLÁTNO

H1

H2

H3

H4

H5

LEGENDA HARDWARE

PANEL NA OVLÁDANIE ODDIELOV

SKRIŇA TYPU "RACK"

LED TV

RÁDIOSTANICEH6

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SKLADACIE SCHODÍKY

LEGENDA

7.

8.

PRACOVNÝ STÔL (SKLADACÍ)

PRACOVNÝ STÔL

SKRINKA

LAVICA NA SEDENIE

STOLIČKA (SKLADACIA)

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

KUCHYNKA

PRIESTOR PRE PRÍSLUŠENSTVO8.

Príloha C - Štábny automobil Mercedes-Benz Arocs 3348 6x6 (HaZZ SR)


