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nasadené na ich likvidáciu. Ďalej rozoberá sily a prostriedky, ktoré sú povolané k hasiacim 

prácam a spôsoby, akými sa dopravuje hasiaca látka k lesným poţiarom. Podrobnejšie sa 

venuje technickým prostriedkom vyuţívaným k doprave vody pri lesných poţiaroch na 

Slovensku. Cieľom práce je popísať spôsoby hasenia a  moţnosti dopravy hasiacej látky 
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Zoznam pouţitých skratiek 
 

HaZZ  Hasičský a záchranný zbor 

CAS  cisternová automobilová striekačka 

MV  Ministerstvo vnútra 

SR  Slovenskej republiky 

MO   Ministerstvo Obrany  

OS  Ozbrojené sily 

SR  Slovenskej republiky 

OHZ   Obecný hasičský zbor 

DHZ  Dobrovoľný hasičský zbor 

ZÚ   zásahový úsek 

VZ   veliteľ zásahu 

VZÚ   veliteľ zásahového úseku 

KR   Krajské riaditeľstvo 

OR   Okresné riaditeľstvo 

MPH   Modul pozemného hasenia poţiarov v prírodnom prostredí 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

TANAP  Tatranský národný park 

GTP   Geograficko-taktická podpora 

GPS   Global positioning system 

PHM  pohonné hmoty 

TOPO  topografické mapy 
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Úvod  

Lesná poţiarovosť na Slovensku kaţdoročne spôsobuje veľké materiálne aj 

ekologické škody. Väčšinou sa jedná o rozsiahle územia, pohltené poţiarom, ktorý sa 

rýchlo šíri. Z dôvodu rozmanitosti povrchu Slovenska, sú likvidačné práce na uhasenie 

lesných poţiarov v niektorých lokalitách veľmi náročné. Hlavnou problematikou sú ťaţko 

dostupné, niekedy i nedostupné miesta, kde je veľmi náročný pohyb hasičov, techniky 

a s tým súvisiaca doprava hasiacich látok k poţiaru. Doprava hasiacej látky je 

najdôleţitejšou súčasťou likvidačných prác. V súčasnosti je vyuţívaných viac spôsobov 

dopravy hasiacej látky k poţiarisku, čo závisí hlavne na druhu poţiaru, moţnostiach HaZZ 

a dostupnosti. 

V prvej kapitole práce opisujem vybrané lesné poţiare, ktoré sa udiali na 

Slovensku za posledné roky. Popisujem hasičské jednotky, ktoré sa na poţiaroch 

zúčastnili, hasiacu techniku, ktorá sa pouţívala a postupy na likvidačných prácach. 

V druhej kapitole sa zaoberám hasiacimi prácami. Rozpisujem aká hasiaca látka sa pouţíva 

pri likvidácii a akými rôznymi spôsobmi je dopravovaná k poţiaru. Vymenovávam 

technické prostriedky, ktoré majú pri lesných poţiaroch zabezpečiť dopravu hasiacej látky 

a prepravu síl a prostriedkov na určené miesta. V ďalšej kapitole sa špecializujem na 

dopravu vody pri lesných poţiaroch. Aké rôzne spôsoby dopravy vody sa vyuţívajú 

a akými technickými prostriedkami je HaZZ SR vybavený na zabezpečenie týchto činností. 

Následne ich porovnávam na praktickom príklade. V štvrtej kapitole sa venujem 

problémom a nedostatkom, ktoré vznikajú pri hasení lesných poţiarov a s tým súvisiacou 

dopravou vody. V poslednej kapitole navrhujem opatrenia, ktoré by mohli napomôcť 

efektívnejšiemu zdolávaniu lesných poţiarov. Zameriavam sa najmä na prostriedky, ktoré 

by mohli napomôcť okresným hasičským staniciam pri prvotnom zásahu.   

Cieľom tejto práce je poukázať na to, ţe hasenie lesných poţiarov s veľkou 

rozlohou a ťaţko dostupným terénom si vyţaduje veľa síl a prostriedkov. Sú vyuţívané 

rôzne postupy a spôsoby hasenia, dopravy vody, no na ich lepšiu realizáciu je potrebné 

postupne obnovovať hasičskú techniku a začať vyuţívať vyspelejšie technológie, ktoré 

môţu zásah uľahčiť a tým ušetriť zbytočné škody a náklady vynaloţené na zásah. 
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Rešerše 

V bakalárskej práci je riešený problém likvidácie lesných poţiarov na Slovensku a 

vymenovanie postupov a síl a prostriedkov, ktoré sa vyuţívajú pri ich hasení. Zameriava sa 

na spôsoby dopravy vody k poţiarom najmä v ťaţko dostupných miestach.  

Pri práci bola daná problematika konzultovaná s príslušníkmi Hasičského 

a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave a s príslušníkmi zaradenými do 

Modulu pozemného hasenia. Zameriavali sme sa najmä na  spôsoby hasenia, sily 

a prostriedky vyuţívané pri likvidačných prácach a druhy dopravy vody, ktoré v súčasnosti 

vyuţívajú hasičské zbory na Slovensku. 

 Na začiatku som opísal lesné poţiare, kde som uviedol štatistiku s poţiarovosťou 

na Slovensku [1]. Na podrobnejšiu charakteristiku zásahovej činnosti hasičských jednotiek 

som uviedol celý postup hasiacich prác u vybraných lesných poţiaroch, ktorú som čerpal 

zo Správ o zásahu HaZZ SR [2].   

Na vymenovanie a stručnú charakteristiku cisternových automobilových 

striekačiek pouţívaných pri lesných poţiaroch na Slovensku som čerpal z publikácie [7], 

kde autor zhromaţdil všetky hasičské automobily pouţívané na Slovensku. Ďalšie 

technické prostriedky, ktoré sa vyuţívajú na dopravu vody som konzultoval s príslušníkmi 

HaZZ a na ich charakteristiku som čerpal so zdrojov [8] aţ [14], kde bol uvedené ich 

technické parametre. Pri návrhoch opatrení na zlepšenie som vyuţil technické prostriedky, 

ktoré sa v Hasičskom a záchrannom zbore uţ pouţívajú, okrem CAS 30 Tatra 815 -7, 

ktorej technické vlastnosti som čerpal zo stránok THT Polička [17]. 
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1. Lesné poţiare na Slovensku 

Lesy sú na Slovensku základnou zloţkou prírodného prostredia. Majú ekologický 

aj hospodársky význam. Ich veľká hodnota spočíva v tom, ţe v prírode plnia mnoho 

dôleţitých funkcií. Asi tou najzákladnejšou je, ţe zo vzduchu odoberajú veľké mnoţstvo 

oxidu uhličitého a sú najväčším producentom kyslíka. Okrem toho koruny stromov 

zachytávajú častice prachu a škodlivých látok v ovzduší čím filtrujú vzduch a dezinfikujú 

ţivotné prostredie.  Upravujú teplotu a vlhkosť podnebia. Dokáţu zachytiť a akumulovať 

čistú vodu a korene stromov chránia pôdu pred eróziou. Z hospodárskeho hľadiska sú lesy 

významným producentom drevenej hmoty, ktorá má široké vyuţitie vo viacerých 

odvetviach. Aj napriek svojmu významnému postaveniu, sú lesy neustále ohrozované 

a ničené, či uţ ľudským faktorom alebo prírodným. Veľké škody na veľkých plochách vie 

spôsobiť aj poţiar.  

Lesné poţiare spôsobujú kaţdoročne nepatrné škody v lesnom hospodárstve. 

Najčastejšou príčinou vzniku poţiaru je ľudský faktor. Väčšina vzniká neúmyselne 

z nepatrnosti a z podcenenia poţiarneho nebezpečenstva, ku ktorému dochádza pri 

pouţívaní otvoreného ohňa. ( vypaľovanie trávy, kríkov, pálenie haluziny, hra detí, 

fajčenie, táborenie, kladenie ohňa v lese ). Podiel abiotických.činiteľov, čo sú najmä 

blesky, je v porovnaní s predchádzajúcimi nepatrný. Štatistika lesnej poţiarovosti je 

uvedená v tabuľke 1 [1]. 

Tabuľka 1 Prehľad lesných poţiarov za posledných 7 rokov na Slovensku 

 

 

ROK Počet poţiarov Priama škoda Usmrtené osoby Zranené osoby

2007 463 5 245 180 1 5

2008 182 55 334 0 2

2009 347 709 470 0 1

2010 123 346 585 0 0

2011 303 576 900 0 4

2012 603 1 368 435 1 6

2013 220 207 684 0 1
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Škody spôsobené lesnými poţiarmi nezávisia len na ploche rozsahu poţiaru, ale aj 

na hodnote ekosystémov, ktoré sa v danom mieste vyskytovali. Vyčíslené hodnoty 

nezahŕňajú ekologické škody a pritom môţu niekoľko násobne prevyšovať škody na 

porastoch. 

V tabuľke 1, so štatistikou lesných poţiarov na Slovensku sú uvedené všetky 

evidované lesné poţiare, ku ktorým boli povolané hasičské jednotky. Tieto poţiare však 

boli rôzneho charakteru. Niektoré boli menšieho rozsahu, s krátkym zásahom, iné naopak 

väčšieho rozsahu, kde na likvidačné práce bolo povolané viac síl a prostriedkov a hasiace 

práce trvali niekoľko dní. Na charakteristiku rozsiahlejších lesných poţiarov, ktoré sa 

udiali za posledné tri roky na Slovensku opíšem nasledovné:  

 lesný poţiar Vyšná Boca, 

 lesný poţiar Blatnica, 

 lesný poţiar Betliar, 

 lesný poţiar Pachoľa. 

1.1. Lesný poţiar Vyšná Boca 

V pondelok dňa 28. 11. 2011 o 13:33 hod. bol hasičom z Liptovského Mikuláša 

ohlásený poţiar lesa v katastri obce Vyšná Boca v okrese Liptovský Mikuláš. Na výjazd 

boli vyslaní hasiči z Liptovského Hrádku a následne aj hasiči z Liptovského Mikuláša a zo 

Záchrannej brigády HaZZ v Ţilne. Na likvidácii poţiaru sa zúčastňovali aj pracovníci 

urbariátu Vyšná Boca. Poţiar sa rýchlo rozširoval kvôli silnému nárazovému vetru. 

Hasenie poţiaru sťaţovala aj zníţená viditeľnosť a strmý ťaţko priechodný terén. Poţiar 

bol hasený jednoduchými hasiacimi prostriedkami a genfovakmi. Nakoľko kvôli tme, zlým 

poveternostným podmienkam a neschodnosti terénu nebolo moţné v hasení poţiaru 

pokračovať aj v nočných hodinách, boli hasiace práce pred 22:00 hod. prerušené aţ do 

rána. V utorok dňa 29. 11. 2011 boli kvôli rozsahu poţiaru a náročnosti jeho hasenia 

povolané aj ďalšie sily a prostriedky. Kvôli zloţitosti poţiaru bol za účelom efektívneho 

vyuţitia síl a prostriedkov opätovne vykonaný prieskum poţiariska. Na likvidácii poţiaru 

sa zúčastňovali hasiči z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Martina, Dolného 

Kubína, zo Ţiliny, z Banskej Bystrice, Brezna, z MPH Západ a aj pracovníci urbariátu. Na 

hasenie poţiaru boli nasadené aj 3 vrtuľníky. V doobedňajších hodinách bol zriadený 
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riadiaci štáb. Nakoľko miesto poţiaru bolo pre hasičskú techniku nedostupné, hasiči museli 

spolu s pracovníkmi urbariátu hľadať vhodné prístupové komunikácie vedúce k poţiarisku 

čo najbliţšie. Hasičskej technike typu CAS 8 PV3S sa podarilo po zváţnici dostať do 2/3 

svahu, odtiaľ bolo do priestoru poţiariska vytvorené cca 400 m dlhé hadicové vedenie. 

Pomocou kyvadlovej dopravy bola CAS 8 PV3S neustále dopĺňaná dvoma CAS 24 MB 

Unimog U5000 a dvoma CAS 32 T148. Ďalšie cisterny zabezpečovali hasiacu látku pre 

vrtuľníky (CAS 30 Iveco Trakker, CAS 32 T815). Poţiar bol hasený aj pomocou 

jednoduchých hasiacich prostriedkov. Na dopravu vody bol vytvorený aj jazierkový 

systém.  Vrtuľník letky MV SR vysadil na hrebeni skupinu hasičov z MPH a zabezpečoval 

im potrebnú logistiku. Vrtuľníky letky OS SR vykonávali hasiace práce pomocou 

bambivakov. Celkovo poţiar hasilo 53 hasičov, bolo nasadených 20 ks hasičskej techniky 

a 3 vrtuľníky. Hasenie poţiaru sťaţoval silný nárazový vietor, nedostatok hasiacej látky a 

ťaţko dostupný terén. Po zotmení nebolo moţné v hasiacich prácach pokračovať, preto 

boli prerušené aţ do rána. V stredu ráno dňa 30. 11. 2011 bolo veliteľom zásahu po 

vykonaní prieskumu rozdelené poţiarisko na 4 zásahové úseky. Poţiar bol hasený 

pomocou vrtuľníkov s bambi vakmi, ktoré si dopĺňali vodu z veľkokapacitných nádrţí v 

katastri obce Niţná Boca, jednoduchými hasiacimi prostriedkami, genfovakmi, voda bola 

dováţaná aj cisternami, od ktorých viedli cez les na poţiarisko hadicové vedenia. 

Vrtuľníkom bolo na hrebeni vysadených 30 hasičov a postupne bolo dovezených 19 OTO 

vakov s objemom 1800 litrov. Vrtuľníky zhodili na poţiarisko vodu z bambi vakov 98x. 

Na hasení poţiaru sa zúčastnili okrem hasičov zasahujúcich v predchádzajúce dni aj hasiči 

z Tvrdošína, Malaciek, hasiči z MPH Stred a Východ, členovia obecného hasičského zboru 

Bobrovec a lesní robotníci. Po zotmení bolo potrebné hasiace práce ukončiť. Celkovo bolo 

na likvidáciu poţiaru nasadených 89 hasičov, 24 ks hasičskej techniky a 3 vrtuľníky. Vo 

štvrtok dňa 1. 12. 2011 bolo na poţiarisku 91 hasičov a na likvidáciu poţiaru boli nasadené 

3 vrtuľníky. O 09:50 hod. bol obvod poţiaru 8,1 km a plocha poţiaru 140 ha. Poţiar sa 

podarilo lokalizovať o 15:05 hod. V piatok dňa 2. 12. 2011 sa na poţiarisku nachádzalo 

pribliţne 80 hasičov. Hasiči pokračovali v hasiacich prácach, dohášali lokálne ohniská. V 

doobedňajších hodinách bol vykonaný prieskum, na základe ktorého veliteľ zásahu 

rozhodol, ţe je potrebné nasadiť aj vrtuľníky. Poveternostné podmienky to však 

neumoţňovali, pretoţe kvôli vysokej turbulencii nemohli byť vrtuľníky z bezpečnostných 

dôvodov nasadené. Táto skutočnosť skomplikovala hasenie poţiaru, nakoľko poţiar mohol 
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byť hasený len pozemnými silami. Plocha poţiariska bola veľká, terén strmý ťaţko 

priechodný, poţiarisko pre hasičskú techniku nedostupné. Hasiči však robili čo bolo v ich 

silách, aby bol poţiar zlikvidovaný čo najskôr. Nachádzali rôzne tlejúce ohniská, ktoré boli 

roztrúsené po celej ploche poţiariska a postupne ich dohášali, aby sa napr. aj vplyvom 

vetra zase nerozhoreli a nerozšírili. V sobotu dňa 3. 12. 2011 hasiči pokračovali v dohášaní 

lokálnych ohnísk. Po zlikvidovaní lokálnych ohnísk a odovzdaní miesta udalosti členom 

urbariátu sa hasiči vrátili späť na svoje základne. Poţiar bol uhasený o 16:00 hod [2]. 

1.1.1. Detailný rozbor poţiaru Vyšná Boca 

Lesný poţiar Vyšná Boca zasiahol plochu aţ 140 ha, o čom svedčila náročnosť 

jeho likvidácie na čas a počet nasadených síl a prostriedkov. Na hasiace práce boli za 

všetky dni vyuţité nasledovné sily a prostriedky: 

 Vrtuľníky 

Vrtuľník MV SR - Mi-171 – 1 ks  

Vrtuľník MO SR - Mi-17 – 2 ks  

 CAS 

CAS 32 T148 – 4ks 

CAS 32 T815 – 2ks 

CAS 30 Iveco Trakker – 5 ks 

CAS 24 MB Unimog – 2 ks 

CAS 8  PV3S – 2ks 

 Iné hasičské automobily 

MB G – 1ks 

Land Rover – 2ks 

Nissan Navara – 5ks 

Štvorkolka – 1ks 

ScotTrac – 1ks 
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 Jazierkový systém 

Čerpadlo HONDA WH20X – 9ks 

Mobilná nádrţ FIRETRANK – 9ks 

 Hasičské jednotky 

Na hasiacich prácach sa zúčastňovali hasiči z: 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Poprad, Ruţomberok, Dolný Kubín 

ZB HaZZ Ţilina, Malacky 

MPH Západ, Stred, Východ 

Letka MV SR, MO SR 

DHZ Vyšná Boca 

Za 5 dní sa na likvidácii poţiaru zúčastnilo pribliţne 500 hasičov. 

Obvod poţiaru, jednotlivé zásahové úseky, spôsob dopravy vody a pouţitá 

technika sú znázornené na obrázku 1. Okrem toho je tam znázornené miesto Fireflexu, 

odkiaľ vrtuľníky naberali vodu do BAMBI vakov, ktorou priamo hasili poţiar a miesto 

Heliport, kde vrtuľníky pristáli a pripravili sa na zahájenie hasiacich prác. 

 

Obrázok 1 Znázornenie lesného poţiaru Vyšná Boca 2011 a spôsob dopravy vody 
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Na obrázku 1 sú farebne rozlíšené spôsoby dopravy vody. Jednotlivé farby 

predstavujú nasledujúce:  

 červená farba - obvod poţiaru, 

 zelená farba - doprava vody jazierkami, 

 ţltá farba - doprava vody CAS, 

 modra farba - doprava vody vrtuľníkmi. 

Toto farebné značenie platí i pre obrázky 2 aţ 4. 

 Doprava vody vrtuľníkmi v OTO vakoch z plniaceho stanoviska na určené miesto 

je zobrazené na obrázku 2. Vzdialenosť, ktorú prekonávali vrtuľníky bola 1,87 km, 

prevýšenie 532 m a priemerný sklon svahu v danom mieste 27,8 %.  

 

Obrázok 2 Znázornenie dopravy vody v OTO vakoch v podvese vrtuľníka 

 

Kyvadlová doprava cisternami (CAS 32 T148 – 2 ks,  CAS 24 MB UNIMOG 

U5000) od plniaceho stanoviska (CAS 30 Iveco Trakker) po výpustné stanovisko CAS 8 

PV3S je zobrazená na obrázku 3. Celková vzdialenosť od plniaceho po výpustné 

stanovisko bola 2,78 km s prevýšením 409 m a priemerným sklonom lesnej cesty 16,7 %. 
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Obrázok 3 Znázornenie kyvadlovej dopravy vody CAS 

 

Doprava vody jazierkovým systémom pri poţiari Vyšná Boca v roku 2011 je 

zobrazený na obrázku 4. Bolo vytvorených 9 stanovísk s jazierkami a čerpadlami, ktoré 

čerpali vodu z CAS 32 T148. Od cisterny po posledné stanovisko bola dopravovaná voda 

na vzdialenosť 522 m s prevýšením 208 m a priemerným sklonom terénu 39,8 %. 

 

Obrázok 4 Znázornenie dopravy vody jazierkovým systémom 
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1.2. Lesný poţiar Blatnica 

Dňa 02.08.2013 bolo na OR HaZZ Martin, IZS 112 Ţilina nahlásené zadymenie 

na vrchu Tlstá nad obcou Blatnica. Na miesto zásahu bol vyslaný automobil CAS 24 MB 

Unimog U5000 1+2. VZ na mieste zistil ,ţe sa jedná o lesný poţiar v turistickej oblasti 

medzi prednou a zadnou časťou kopca Tlstá. O súčinnosť pri zásahu bol poţiadaný OHZ 

Sučany s výpomocou terénneho štvorkolesového motocykla (štvorkolka). Ďalej bola o 

súčinnosť poţiadaná DHZ Blatnica. VZ vytvoril dve skupiny, ktoré sa pokúšali dostať k 

poţiaru. Postupom skupín bolo zistené, ţe poţiar sa nachádza v ťaţko prístupnom 

teréne. Priebeţne bol IZS 112 povolaný monitorovací vrtuľník zo základne v Poprade, 

ktorý sa po zmonitorovaní zapojil do hasiacich prác za pomoci bambi vaku. Bambi vak bol 

plnený z vodnej nádrţe Ďanová a v pravidelných intervaloch zalieval poţiar v lokalite 

juţný svah(galérie Tlstej).V priebehu leteckých hasiacich prác dorazila pešia skupina 

jednotky na vrchol kopca Tlstá, kde zmonitorovala danú oblasť. Keďţe sa poţiar 

nachádzal pod bralom z ich smeru v neprístupnej oblasti  VZ nariadil návrat jednotky do 

doliny. Nakoľko sa začalo zvečerievať vrtuľník pre zhoršené letové podmienky prerušil 

hasiace práce a odletel späť na základňu. Pešia skupina priebeţne informovala VZ o 

zostupe z oblasti.  Zásahu sa zúčastnili ešte jednotky OHZ Sučany 2 osoby ,OHZ Blatnica 

12 osôb ,OHZ Ďanová 7 osôb , Štátne lesy 5 osôb. Zostup z masívu prebiehal uţ za úplnej 

tmy. Je navrhnuté nasadenie špeciálneho modulu na hasenie lesných poţiarov. Dňa 

03.08.2014 sa jednotka zo ZB HaZZ Ţilina prepravila na miesto zásahu s príslušníkmi HS 

Ţilina na ich vozidle Nissan. Príslušníci vykonávali obsluhu Oto vakov a ďalšieho 

príslušenstva, pripínanie, odopínanie k vrtuľníkom a plnenie Oto vakov. Na miesto dorazil 

aj MPH Západ. Boli vysadení vrtuľníkom a začali hasenie pomocou jazierkového systému 

a ľahkých hasiacich prostriedkov. Spolu s príslušníkmi z Popradu vytvorili jazierkový 

systém z dvoch jazierok a 3 ks čerpadiel Honda. Na lokalizáciu a likvidáciu poţiaru bolo 

pouţitých 5ks prúdnic D. Poţiarisko bolo prekopávané a následne zalievané vodou. Voda 

na poţiarisko bola preváţaná v podvese vrtuľníkov v OTO vakoch. Na poţiarisko bolo 

prevezených cca 19 vakov. Jednotka OR HaZZ Martin zasahovala pri Ďanovskom rybníku 

v počte 1+1 s technikou CAS 30 Iveco Trakker. Jednotka zabezpečovala napĺňanie OTO 

vakov od CAS 30 bolo naplnených 24 OTO vakov . Vozidlo CAS 30 bolo dopĺňané 

plávajúcim čerpadlom z rybníka. Dňa 04.08.2014 sa pokračovalo s hasiacimi prácami. 

Naďalej sa hasilo vrtuľníkmi, a voda sa dopravovala jazierkovým systémom a v OTO 
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vakoch v podvese vrtuľníka. Do lokalizácie poţiaru bolo naplnených 19 OTO vakov. Po 

likvidácii poţiaru a  zbalení materiálu v čase posledného vzletu vrtuľníka letky MV sa 

jednotka odobrala na základňu. Na likvidácii poţiaru dňa 4. 8. 2013 zasahovali nasledovné 

jednotky: MPH Východ 6 osôb, MPH Západ  15 osôb, letka MV SR 3 osoby, MO SR 4 

osoby, OR HaZZ Ţilina 2 osoby, ZB Ţilina 3 osoby,  OR HaZZ Martin  3 osoby a OHZ 

Blatnica 3 osoby. O 17:00 bolo miesto zásahu odovzdané vedúcemu Lesnej správy Ing. 

Hoštákovi Martinovi [2]. 

1.3. Lesný poţiar Betliar 

Dňa  6.8.2013 bol na HS Roţňava ohlásený  poţiar lesa " Stádielko" nad obcou 

Betliar v ťaţko prístupnom teréne. Po príjazde na miesto udalosti sa zistilo, ţe poţiar sa šíri 

veľkou rýchlosťou vplyvom silného vetra. Na hasenie poţiaru boli nasadené z CAS 32  

T148  na juţnú stranu 1x dopravné vedenie s 4x útočným prúdom, na severnú stranu 1x 

dopravné vedenie s 2x útočným prúdom a západnú stranu 1x útočný prúd a vozidlo  CAS 

30 Iveco Trakker bolo pouţité na dopĺňanie CAS 32 T148. Počas hasiacich prác sa 

dostavili na poţiarisko obyvatelia z obce Betliar, ktorí pomocou jednoduchých hasiacich 

prostriedkov začali hasiace práce. Neskôr bola vyslaná technika CAS 32 T148 z HS 

Dobšiná 1+1, ktorá sa neďaleko poţiariska pokazila, ale bola schopná hasiacich prác na 

juţnej strane poţiariska pomocou 1x dopravné vedenie s 2x útočným prúdom. Popoludní 

bol vyţiadaný VZ vrtuľník letky MV SR na letecké hasenie. Bola vyslaná technika CAS 8 

PV3S  1+0, ktorá  bola  po príjazde nasadená na hasenie západnej strany poţiariska. Na 

ţiadosť VZ bola vyslaná ďalšia technika z HS Šaca CAS 30 Iveco Trakker 1+0, ktorá po 

príjazde vykonávala kyvadlovú dopravu vody a z HS Košice CAS 32 T815 1+2, ktorá po 

príjazde na príkaz VZ vykonávala úlohu prečerpávacej stanice .Z dôvodu silného 

zadymenia zasahovali príslušníci v ADP. Bol zriadený riadiaci štáb. Príchod 2 príslušníkov 

z Modulu pozemného hasenia poţiarov v prírodnom prostredí, ktorí navádzali vrtuľníky na 

západnú stranu poţiariska a zároveň z CAS 8 PV3S vykonávali hasiace práce. Príjazd 

OHZ Štitník, ktorí zabezpečovali plnenie cisterien z vodného zdroja. Prílet dvoch 

vrtuľníkov letky OS SR, ktorí ihneď začali s hasiacimi prácami. Večer ukončili hasiace 

práce letky MO SR a MV SR. O 21:23 bola ohlásená lokalizácia poţiaru na západnom 

zásahovom úseku a o 22:11 lokalizácia poţiaru. Západný zásahový úsek bol poverený 

zabrániť rozšíreniu poţiaru na okolitý lesný porast za pomoci CAS 30 Iveco Trakker 
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vytvorením dvoch prúdov C a stávajúcich dvoch prúdov D. Na východnom zásahovom 

úseku po uhasení horiaceho porastu zostali traja príslušníci s cieľom zabrániť rozšíreniu 

poţiaru na suchý trávnatý porast a les nad príjazdovú cestu na západnú stranu za pomoci 

cisterien dopĺňajúcich hasiacou látkou CAS 30 Iveco Trakker na západnom zásahovom 

úseku, nakoľko nebolo moţné pre úzku cestu pristaviť cisternu len pre daný zásahový 

úsek. Situácia na poţiarisku bola do 04:00 hod. nezmenená, poţiar sa nerozšíril ani na 

jednom zásahovom úseku, aţ keď začalo svitať a silnel vietor rozhorievali sa 

ohniská prevaţne na spálenisku. Opäť boli povolané vrtuľníky, aby nedošlo k rozšíreniu sa 

poţiaru smerom na sever, kde bol vysoký suchý trávnatý porast a nad ním lesný porast a 

hrozilo odrezanie príjazdovej cesty aj na západný zásahový úsek. Do večera sa podarilo 

poţiar udrţať pod kontrolou a k rozšíreniu nedošlo. Po vystriedaní príslušníkov sa 

pokračovalo s hasiacimi prácami. Príslušníci navádzali vrtuľníky MV a MO. Po odlete 

vrtuľníkov sa veliteľ skupiny dohodol s veliteľom zásahu o postupe hasenia na východnej 

časti kopca pod hrebeňom. Príslušníci vytvorili diaľkove vedenie z 20 hadíc B pre 

cisternové vozidlo CAS 32  T148, ktoré bolo dopĺňané vozidlami CAS 30 Iveco Trakker. 

Od vozidla CAS 32  T148 boli vytvorené 3 C prúdy do poţiariska, kde príslušníci vytvorili 

ďalšie útočné prúdy D. Príslušníci prekopávali a hasili lokálne poţiare. Bola povolaná ZB 

HaZZ v Humennom s CAS 30 Iveco Trakker 1+2 a CAS 32 T815 1+3.  Jednotka sa 

podieľala pri hasiacich prácach na poţiarisku a zabezpečovala kyvadlovú dopravu vody aţ 

do nasledujúceho dňa. Na nasledujúci deň 08.08.2013 sa po výmene príslušníkov naďalej 

pokračovalo s hasiacimi prácami. Šírenie poţiaru však ovplyvnilo zosilnenie vetra. Pre 

jeho veľkú intenzitu sa práce na východnom úseku prerušili.  Pre veľké plamene pod a nad 

príjazdovou cestou sa opäť prerušila dodávka vody lebo vozidlá sa nevedeli dostaviť na 

poţiarisko. Na tento úsek sa museli z juhu a severu znova natiahnuť útočné vedenia na 

hasenie. Preto došlo k rozšíreniu poţiaru po obvode. Obvod poţiaru v tom čase hasili iba 

tri vrtuľníky a príslušníci jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Po uhasení viacej 

poţiarov nad aj pod prístupovou cestou sa situácia stabilizovala a opäť sa obnovila 

dodávka vody na poţiarisko. Pred zotmením sa poţiar uţ po obvode nešíril iba na severnej 

strane, kde zasahoval modul z Popradu a Banskej Bystrice. Dňa 9.8.2013 sa pokračovalo v 

monitorovaní a dohášaní lokálnych ohnísk aţ po likvidáciu poţiaru a odovzdania miesta 

udalosti správcovi [2]. 
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1.4. Lesný poţiar Pachoľa 

Na OR HaZZ Liptovský Mikuláš bol dňa 19.08.2013 ohlásený poţiar lesa, 

spozorovaný dym nad hornou hranicou lesa, Príslop, lokalita Pachoľa v Západných Tatrách 

cca 3 hodiny chôdze v ťaţko dostupnom vysokohorskom prostredí. Z dôvodu presného 

určenia miesta poţiaru bola na miesto zásahu vyslaná jednotka HS LM s MB G 

1+1. Zásahovým vozidlom došli po lesnej ceste ku chate pod Náruţím a odtiaľ pešo na 

vrchol Malej Kopy v Západných Tatrách. Odtiaľ bol ďalekohľadom spozorovaný poţiar, 

veliteľ prieskumnej skupiny spresnil predné GPS údaje miesta poţiaru s výsledkom, ţe na 

miesto poţiaru sa nebude dať dostať pešo, ani s hasičskou technikou. Na KR HaZZ v 

Ţiline bola daná poţiadavka na pohotovosť vrtuľníka a Modul pozemného hasenia 

poţiarov v prírodnom prostredí. Bolo vybrané odberné miesto na dodávku vody pre 

hasičské vozidlá a pre kyvadlovú dopravu vody k miestu dopĺňania vody do bambi vakov 

do podvesu vrtuľníka. Vrtuľník MV priletel na letisko Jochy pri obci L.Ondrej, kde do 

vrtuľníka nastúpila z dôvodu vykonania monitoringu riaditeľka OR HaZZ Liptovský 

Mikuláš. Vrtuľník vykonal prieskum miesta poţiaru a miesta odberu vody.  Veliteľ zásahu 

určil miesto odberu vody do bambi vakov vodné dielo Liptovská Mara. Z dôvodu 

zabezpečenia bezpečnosti  kúpajúcich sa osôb pri čerpaní vody z vodného zdroja Liptovská 

Mara bola na miesto vyslaná jednotka HS L. Mikuláš s 2 motorovými člnmi. Na 

spoluprácu bola poţiadaná aj vodná záchranná sluţba ATC L. Trnovec. Leteckým 

prieskumom bolo presne určené miesto poţiaru v lokalite Pachoľa, Západné Tatry. GPS 

poţiaru : 49,19724°, 19,69139° . Plocha poţiaru cca 418 m
2
, obvod 130 m, nadmorská 

výška 1750 m.n.m. Bol zriadený riadiaci štáb. Na miesto poţiaru sa z vrtuľníka zlanili 3 

príslušníci /MPH Východ/, ktorí navádzali vrtuľník pri zhadzovaní vody na poţiarisko. Po 

prílete vrtuľníka OS SR boli vykonávané hasiace práce pomocou dvoch vrtuľníkov. 

Jednotka OR HaZZ L. Mikuláš - HS L. Mikuláš /CAS 32 T148, CAS 32 T815/ a HS L. 

Hrádok /CAS 32 T 148, Iveco Trakker + CAS 32 T815 zo ZB HaZZ Ţilina vykonávali 

diaľkovú dopravu vody kyvadlovým spôsobom  z vodného zdroja nádrţe nad obcou 

Bobrovec na miesto čerpania vody do bambi vakov pre vrtuľníky pri obci Jalovec na 

miesto tankovania vakov na vodu Fireflex pre vrtuľníky. Vzdialenosť bola 2 km. Po 

ukončení hasiacich prác bolo rozhodnuté o pokračovaní na druhý deň. Dňa 20.08.2013 bol 

vrtuľníkom MV SR opäť vykonaný letecký prieskum poţiariska s riaditeľkou OR HaZZ 

LM. Bol vykonaný výjazd z HS Lipt. Hrádok na CAS 30 Trakker 1+1 a CAS 32 T148 
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1+0. Výjazd z HS Lipt. Mikuláš na CAS 32 T815 1+1 a CAS 32 T148 1+0. Poţiarisko 

bolo obletené, stav bol utlmený, mierne dymenie. Po dohode z VZ bolo rozhodnuté, ţe 

opäť budú obidva vrtuľníky likvidovať poţiar pomocou Bambi vakov. Následne sa začala 

letová činnosť s vrtuľníkmi MV SR a  OS SR s bambi vakmi 1500 l. Dopĺňanie Fireflexu 

54000 l pomocou CAS 30 Iveco a CAS 32 T148. Boli vytvorené dva zásahové úseky. 1. 

ZÚ - plniace miesto pre kyvadlovú dopravu a 2. ZÚ - plniace miesto pre vrtuľníkové 

stanovisko Fireflexu. O 10.21 hod. VZ ukončil činnosť vrtuľníkov a zahlásil likvidáciu 

poţiaru. Vrtuľník MV SR dokopy vykonal 20 zhodov po 1500 l, vrtuľník MO SR vykonal 

18 zhodov po 1500 l. Na poţiarisko nebol vysadený ţiadny príslušník. Po likvidácii 

poţiaru bolo dohodnuté so Správou TANAP-u, ţe v prípade nepriaznivých 

poveternostných podmienok budú niekoľko dní vykonávať monitoring a obhliadku 

poţiariska a blízkeho okolia [2]. 

Uvedené lesné poţiare patria medzi tie zloţitejšie, ktoré sa uskutočnili za 

posledné roky na Slovensku. Hlavným problémom bol ťaţko dostupný, niekedy aţ 

nedostupný  terén pre hasičskú techniku na miesto udalosti a s tým súvisiaca doprava vody 

na poţiarisko. Keďţe sa jedná o poţiare na väčších plochách, na ich likvidáciu je potrebné 

veľké mnoţstvo vody. V spomínaných lesných poţiaroch sa vyuţívali na dopravu vody: 

 vrtuľníky MV SR, MO SR, ATE Poprad (Bambi vaky, OTO vaky), 

  cisterny (kyvadlová doprava, plnenie Fireflexu, doprava vody k poţiaru), 

  jazierkový systém,  

 genfovaky (dohášanie malých ohnísk), 

 Pri poţiari Vyšná Boca sa vyuţívali aj všetky štyri spôsoby dopravy vody naraz 

a to si vyţaduje veľké mnoţstvo hasičov. S tým súvisí ich vyčerpanosť a potreba striedania 

jednotiek. Podobne je to aj s vyťaţenosťou cisterien, u ktorých dochádzalo k častým 

poruchám (najmä staršie automobily).  Ďalším problémom bolo, ţe počas dňa sa poţiar 

vţdy dostal pod kontrolu, no v noci, kedy sa hasiace práce vynechali, sa poţiar opäť 

rozhorel.  
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2. Hasiace práce 

Kaţdý lesný poţiar je špecifický. Vyţaduje si rôzne hasiace postupy a vyuţitie 

rôznych síl a prostriedkov, vhodných na likvidáciu. Na základe uvedených lesných 

poţiarov na Slovensku Pri hasení je potrebné zabezpečiť: 

 hasiacu látku, 

 technické prostriedky, 

 hasičské jednotky. 

2.1 Hasiaca látka 

Poznáme rôzne druhy lesných poţiarov, no v skutočnosti sa vo väčšine jedná o 

kombináciu, kedy ide o podzemný, pozemný aj nadpozemný poţiar, ktorý sa rýchlo šíri a 

v krátkom čase zasiahne veľkú plochu. Na zahasenie takéhoto poţiaru je potrebné veľké 

mnoţstvo hasiacej látky. Preto je potrebné vyuţívať hasiacu látku, ktorá je ľahko dostupná, 

finančne nenáročná a má dobré hasiace účinky. Takouto látkou je voda. 

Voda je najčastejšie pouţívanou hasiacou látkou. Hasiaci účinok vody sa v 

dôsledku veľkej schopnosti viazať teplo zakladá predovšetkým na ochladzovaní (chladiaci 

efekt). Hasiaci účinok vody je tieţ závislý na spôsobe, akým je táto hasiaca látka k ohnisku 

poţiaru privedená. Rozlišujeme plný vodný prúd, trieštený prúd a vodnú hmlu. Do vody sa 

môţe pridať zmáčadlo, ktorým sa zníţi povrchové napätie vody. Následne vniká ľahšie do 

predchladeného ohniska a môţe intenzívnejšie hasiť [3]. 

2.2 Technické prostriedky 

Pri zdolávanie poţiarov sa vyuţívajú rôzne technické prostriedky, ktoré majú 

uľahčiť likvidačné práce. Majú zabezpečiť najmä: 

 dopravu vody, 

 dopravu hasičov a vecných prostriedkov, 

 hasiace práce jednoduchými vecnými prostriedkami. 
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2.2.1 Doprava vody 

Na zabezpečenie dopravy vody na určené miesto pri lesných poţiaroch sa na 

Slovensku vyuţívajú štyri spôsoby: 

 Doprava vody a hasenie cisternovou automobilovou striekačkou 

Na dopravu vody pri lesných poţiaroch sa pouţívajú automobilové striekačky, 

ktoré svojimi parametrami a jazdnými vlastnosťami dokáţu prepraviť vodu na určené 

miesto aj v ťaţšom lesnom teréne. Väčšinou sú to automobily, ktoré sú svojimi 

schopnosťami prekonávať terénne podmienky zaradené do kategórie 2 (všetky 

komunikácie a čiastočne mimo komunikácií) a 3 (všetky komunikácie a terén). Dopravu 

vody môţu zabezpečovať vodou z vlastnej nádrţe s čerpadlom a dopravným vedením ju 

dopravovať na miesto poţiaru, alebo kyvadlovou dopravou na plnenie iných cisterien alebo 

nádrţí. Na eliminovanie dĺţkových a výškových strát pri diaľkovej doprave vody 

cisternami sú cisterny zapojené sériovo. Vyuţitie CAS pri lesných poţiaroch je veľa krát 

obmedzené. Záleţí na priechodnosti automobilov v danom teréne, únosnosti  a zlom 

povrchu lesných ciest, stúpania ciest, bočné náklony a podobne. Taktieţ pri doprave vody 

vlastným čerpadlom môţe dochádzať k príliš veľkým výškovým a dĺţkovým stratám na 

tlaku.   

 Doprava vody a hasenie vrtuľníkmi s vakmi 

Dopravu vody a hasiace práce pri lesných poţiaroch zabezpečujú aj vrtuľníky. 

Pomocou vakov, zavesených v podvese vrtuľníka sa voda môţe dopraviť na určené miesto 

(OTO vaky), odkiaľ potom hasičské jednotky čerpajú vodu na hasenie alebo sa objem 

vody vo vaku môţe vypustiť priamo na poţiar (bambi vaky). Týmto sa zabezpečí doprava 

vody na miesta, kde sa iná technika nedostane. Vyuţitie vrtuľníkov pri hasiacich prácach je 

efektívne a to najmä z dôvodu dostupnosti a presného hasenia vďaka GPS navádzaniu.  

 Doprava vody a hasenie jazierkovým systémom 

Ďalším spôsobom dopravy vody pri lesných poţiaroch je jazierkový systém. 

Zabezpečuje dopravu vody na dlhé vzdialenosti a na miesta s väčším prevýšením. Za 

pomoci za sebou radených čerpadiel na vodu je schopný prekonať rôzne vzdialenosti 

a výškové straty. Podmienkou na vyuţitie jazierkového systému je dostatočné mnoţstvo 
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jazierok (vakov) s čerpadlami, dostatočné mnoţstvo hasičov a terén lesa musí umoţňovať 

vytvorenie stanovísk pre jazierka a čerpadlá v potrebných od seba vzdialených miestach.   

 Doprava vody a hasenie chrbtovými striekačkami 

Na hasenie menších lesných a trávnatých porastov alebo dohášanie ohnísk sa 

pouţívajú ručné chrbtové striekačky. Sú jednoduché pri manipulácii a vodu  do nich je 

moţné doplniť aj z prírodných zdrojov (potoky, jazierka). Ich výhodou je ľahká váha, vode 

odolný a nehorľavý materiál. Hasenie je moţné všade tam, kde sa dostane zasahujúci 

hasič.  

2.2.2 Doprava hasičov a vecných prostriedkov 

Na dopravu hasičov a vecných prostriedkov pri hasení lesných poţiarov sa 

vyuţívajú: 

 Automobily 

Na miesta, kde vedú lesné cesty a chodníky sa hasiči spolu s vecnými 

prostriedkami dopravujú motorovými prostriedkami. Okrem uţ spomenutých cisterien  sa 

vyuţívajú osobné terénne automobily, štvorkolky a prípadne sa vyuţíva  lesná technika.  

 Vrtuľníky 

Do ťaţko prístupných a neprístupných miest dopravuje hasičov a vecné 

prostriedky potrebné na zásah vrtuľník. Jednotky sa pomocou lana zlaňujú na určené 

miesta, z ktorých vykonávajú hasiace práce. 

Na miesta, kde sa ţiadna technika nedostane, sa presúvajú hasiči pešo, pričom 

všetky prostriedky potrebné na hasenie si nesú ručne.  

2.2.3 Hasiace práce jednoduchými vecnými prostriedkami 

Na hasiace práce sa môţu pouţívať aj jednoduché hasiace prostriedky, ktorými sa 

zabraňuje šíreniu poţiaru: 

 píly na drevo, 

 motyky, 

 sekery. 
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Pouţitím týchto vecných prostriedkov sa vytvárajú pred čelom poţiaru pásy, ktoré 

by mali poţiar zastaviť a cez ktoré by sa nemal rozšíriť ďalej.  

2.3 Hasičské jednotky 

Pri rozsiahlych lesných poţiaroch je potrebné si rozdeliť poţiar na jednotlivé 

zásahové úseky. To si vyţaduje veľké mnoţstvo hasičov. Pri takýchto lesných poţiaroch 

sú zvolávané : 

 Hasičské jednotky daného OR HaZZ 

Po ohlásení poţiaru prichádza na miesto udalosti ako prvá jednotka daného OR 

HaZZ. Po vykonaní prieskumu vykonáva prvotný zásah. 

 Hasičské jednotky okolitých OR HaZZ 

K poţiaru sú povolané hasičské jednotky z okolitých hasičských staníc a to najmä 

na výpomoc s hasičskou technikou, potrebnou na lesný poţiar.  

 Hasiči zo ZB HaZZ (ZB HaZZ Ţilina, ZB HaZZ Malacky, ZB HaZZ Humenné) 

Hasičské jednotky zo ZB HaZZ sú taktieţ povolané k rozsiahlym lesným 

poţiarom. Sú vybavení technickými a vecnými prostriedkami na hasenie takýchto poţiarov 

(Cisterny do terénu, osobné terénne automobily, prostriedky na jazierkový systém a iné).   

 Modul pozemného hasenia poţiarov v prírodnom prostredí (MPH Západ, MPH 

Stred, MPH Východ) 

Na hasenie lesných poţiarov a poţiarov v prírodnom prostredí sú špecializovaní 

hasiči Modulu pozemného hasenia poţiarov v prírodnom prostredí. Okrem ich vybavenosti 

vhodnými technickými a vecnými prostriedkami ( osobné terénne automobily, štvorkolky, 

SCOTTRACK, prostriedky na jazierkový systém, Bambi vaky, OTO vaky a iné) sú 

špecializovaní aj na letecké hasenie. Sú to jediný hasiči, ktorí môţu vykonávať hasiace 

a záchranné práce z vrtuľníka. Vytvárajú si vlastný GTP, ktoré potom poskytujú iným. Sú 

zvolávaní ku kaţdému rozsiahlemu poţiaru v prírode.   

 Hasičské jednotky Obecných a dobrovoľných hasičských zborov 

K hasiacim prácam sú zapojení aj hasiči OHZ a DHZ. Pomáhajú pri 

jednoduchých hasiacich činnostiach, dohášaní ohnísk a pomocných prácach.  
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3. Doprava vody na Slovensku 

Na likvidáciu rozsiahlych lesných poţiarov je potrebné veľké mnoţstvo hasiacej 

látky – vody. Z dôvodu rozmanitého terénu územia Slovenska je doprava vody k takýmto 

poţiarom často veľmi náročná. Na dopravu vody k lesným poţiarom sa v HaZZ SR 

vyuţívajú tieto spôsoby a nasledovné technické prostriedky: 

 ručná chrbtová striekačka, 

 cisternová automobilová striekačka, 

 jazierkový systém, 

 letecké hasenie. 

3.1.  Ručná chrbtová striekačka 

Je určená na hasenie menších lesných a trávnatých porastov. Je vhodnou výbavou 

cisterien a terénnych vozidiel. Je jednoduchá pri manipulácii a vodu  do nej je moţné 

doplniť aj z prírodných zdrojov (potoky, jazierka).  

Skladá sa z :  

 nádoba (vak) na vodu s nastaviteľnými popruhmi na chrbát, 

 krátka hadica,  

 ručná pumpa.  

Veľkosť nádoby, materiál a  výdatnosť ručnej pumpy sú u kaţdého výrobcu špecifické.  
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Vybrané typy ručných chrbtových striekačiek pouţívaných v HaZZ Slovenskej 

republiky:  

Genfovak [4] 

Objem 18 l    Posuvná dvojčinná pumpa. 

Rozmery: 49 x 65 cm    Dĺţka dostreku kompakt 8 m 

Priemer otvoru: 10 cm    Dĺţka dostreku hmla 3 m 

 

 

Obrázok 5 Genfovak [4] 

 

Kanadská ručná striekačka [5] 

Objem: 17 l     Posúvna dvojčinná pumpa 

Rozmery: 35 x 16 x 43,5 cm   Dĺţka dostreku kompakt 8 m 

Priemer otvoru: 10 cm   Dĺţka dostreku hmla 3 m 

 

 

Obrázok 6 Kanadská ručná striekačka [5] 
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Hasičský vak ERMAK [6] 

Objem vaku 19 l    Dĺţka dostreku kompakt 8,5 m 

Prietok 2,25 l/min    Dĺţka dostreku hmla 3,2 m 

 

 

Obrázok 7 Hasičský vak ERMAK [6] 

 

3.2.  Cisternová automobilová striekačka 

Na dopravu hasiacej látky k poţiarom všetkých druhov sa pouţívajú cisternové 

automobilové striekačky Cisterny. Sú to hasičské automobily, ktoré majú veľké nádrţe na 

hasiacu látku a zabudované čerpadlo. Pri lesných poţiaroch je však moţnosť vyuţitia 

cisterien obmedzená. Hlavným obmedzením je priechodnosť automobilu v ťaţko 

priechodnom teréne. Na slovenských hasičských staniciach sú k dispozícii na hasenie 

lesných poţiarov tieto automobily:  

 CAS 16 - PRAGA V3S  6x6 

 CAS 20 - MB Unimog U1550L  4x4 

 CAS - MB Unimog U4000  4x4 

 CAS 24 - MB Unimog U5000  4x4 

 CAS 24 - Renault Middlum 220.14  4x4 

 CAS 32 - Tatra 148  6x6 

 CAS 32 - Tatra 815  6x6 

 CAS 30 - Iveco Trakker AT260  6x6 
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3.2.1. CAS 16 - PRAGA V3S  6x6 

Cisternová automobilová striekačka je určená na hasenie poţiarov v neprístupnom 

teréne. Vyznačuje sa vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami, hlavne v teréne a do kopcov. Je 

vybavené čerpadlom s výkonom 1600l/min. a nádrţou na 2500 litrov vody.  Posádka 

vozidla je 1+2 [7].  

 

Obrázok 8 PRAGA V3S [7] 

3.2.2. CAS 20 - MB Unimog U1550L  4x4 

Cisternová automobilová striekačka je určená na univerzálne výjazdy aj v ťaţko 

prístupnom teréne. Vozidlo je vybavené čerpadlo ROSENBAUER-NH20 s výkonom 2000 

l/min pri nízkom tlaku a 400 l/min pri vysokom tlaku. Má nádrţ na 2500 litrov vody a na 

200 litrov penidla. Nadstavba je ROSENBAUER a kabína je určená pre posádku 1+2 [7]. 

 

Obrázok 9 MB Unimog U1550L [7] 
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3.2.3. CAS - MB Unimog U4000  4x4 

Cisternová automobilová striekačka s hasiacou súpravou HIROMAX je určená na 

hasenie lesných poţiarov v členitých a ťaţko prístupných terénoch. Vozidlo je vybavené 

nádrţou na 2000 litrov vody a systémom HIROMAX s výkonom 1400 l/min, prúdnicou 

s výkonom 120 l/min (dĺţka 60 metrov) a 50 l/min (dĺţka 67 metrov). Nadstavba: Transfer 

technológií s.r.o., Košice. Kabína je pre posádku 1+2 [7]. 

 

Obrázok 10 MB Unimog U4000 [7] 

3.2.4. CAS 24 - MB Unimog U5000  4x4 

Cisternová automobilová striekačka je určená na hasenie lesných poţiarov a na 

technické zásahy v ťaţkom teréne. Vozidlo je vybavené pripojiteľnou prednou radlicou, 

čerpadlom GODIVA WT 2010 s výkonom 2400 l/min pri nízkom tlaku a 400 l/min pri 

vysokom tlaku, nádrţou na vodu s objemom 2500 l a univerzálnou výbavou. Nadstavba je 

ROSENBAUER. Vozidlo je určené pre posádku 1+6 [7].  

 

Obrázok 11 MB Unimog U5000 [7] 
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3.2.5. CAS 24 - Renault Middlum 220.14  4x4 

Cisternová automobilová striekačka je špeciálne vozidlo na hasenie lesných 

poţiarov. Je vybavené čerpadlom RUBERG R30/2,5 s výkonom 2400 l/min pri nízkom 

tlaku a 250 l/min pri vysokom tlaku, nádrţou na 4000 l vody a základnou výbavou na 

hasenie lesných poţiarov. Nadstavba: WAWRZASZEK ISS (Poľsko). Automobil je 

určený pre posádku 1+2 [7]. 

 

Obrázok 12 Renault Middlum 220.14 [7] 

3.2.6. CAS 32 - Tatra 148  6x6 

Cisternová automobilová striekačka je určená na hasenie poţiarov vodou alebo 

penou na miestach s nedostatkom vody a na hasenie lesných poţiaroch. Je vybavená 

čerpadlom s výkonom 3200 l/min pri nízkom tlaku a nádrţou na 6600 l vody. Vozidlo 

zrekonštruovala firma THT, s.r.o., Polička (ČR). Kabína je pre posádku 1+2 [7]. 

 

Obrázok 13 Tatra 148 [7] 
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3.2.7. CAS 32 - Tatra 815  6x6 

Cisternová automobilová striekačka určená pre hasenie poţiarov vodou a penou. 

Patrí medzi základné hasičské cisterny. Je vybavená čerpadlom s výkonom 3200 l/min pri 

nízkom tlaku, nádrţou na 8900 l vody a 400 l penidla. Vozidlo bolo zrekonštruované 

firmou THT, s.r.o., Polička (ČR). Kabína je určená pre posádku 1+3 [7]. 

 

Obrázok 14 Tatra 815 [7] 

3.2.8. CAS 30 - Iveco Trakker AT260  6x6 

Cisternová automobilová striekačka je určená na hasenie poţiarov vodou alebo 

penou v miestach s nedostatkom vody. Je vhodná aj na kyvadlovú dopravu vody. Vozidlo 

je vybavené čerpadlom s výkonom 3000 l/min pri nízkom tlaku a 250 l/min pri vysokom 

tlaku, nádrţou na 9000 l vody a 800 l penidla. Nadstavba: THT, s.r.o., Polička (ČR). 

Posádka vozidla 1+2 [7]. 

 

Obrázok 15 Iveco Trakker AT260 [7] 
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3.3.  Jazierkový systém 

Jazierkový systém je spôsob dopravy pri hasení lesných poţiarov v nedostupnom 

teréne, kde  je potrebné zabezpečiť dopravu vody na dlhé vzdialenosti a na miesta s väčším 

výškovým prevýšením. Na zhotovenie jazierkového systému dopravy vody je potrebné: 

 prenosné čerpadlo, 

 nádrţ na vodu, 

 hadicové vedenie. 

3.3.1. Prenosné čerpadlo 

Je určené na jazierkový systém musí byť pomerne malé, ľahké a výkonné. Pri 

likvidačných prácach je potrebné toto čerpadlo prenášať v ťaţkom teréne aj niekoľko 

stovák metrov a preto je dôleţité, aby manipulácia s ním bola čo najmenej namáhavá. Musí 

však byť výkonné, nakoľko musí svojim výkonom prekonávať veľké dĺţkové a výškové 

straty na tlaku vody vo vedení. V HaZZ Slovenskej republiky sa pouţívajú čerpadlá 

HONDA WH20X [8], ktorého parametre sú:. 

 váha 27 kg,  

 rozmery sú 520 x 400 x 450, 

 motor 4-taktný, jednovalcový, 

 výtlačné a sacie hrdlo – polospojka B (52 mm), 

 výtlačná výška 50 metrov, 

 max. prietok 500 l/min, 

 spotreba PHM 1,4 l/h. 

 

 

Obrázok 16 HONDA WH20X [8] 
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3.3.2. Nádrţ na vodu 

Slúţi na zadrţanie vody na mieste, kde uţ výkon prvého čerpadla nedokáţe 

dodávať vodu v potrebnom mnoţstve a tlaku. V tejto nádrţi sa voda zhromaţdí a ďalším 

čerpadlom sa táto voda dopravuje ďalej za potrebného tlaku a mnoţstva. Tieto nádrţe sú 

vo forme vakov, ktoré sa napúšťaním vody formujú do potrebného tvaru. To je ich výhoda, 

pretoţe sa dokáţu prispôsobiť terénu. Sú z materiálu odolného proti prepichnutiu 

a roztrhnutiu.  V nerovnom teréne je moţnosť ich upevniť lanami.   

Pre hasičský zbor boli vytvorené MOBILNÉ NÁDRŢE FIRETANK s objemom 

1000 litrov [9]. Súčasťou tejto mobilnej nádrţe je: 

 vývody typu C (2 kusy na protichodných stranách), 

 podkladová plachta pod nádrţ (chráni proti poškodeniu), 

 guľový ventil (veľkosť C 52 mm), 

 krátka hadica s polospojkami (veľkosť C 52 mm). 

 

 

Obrázok 17 Pripojená mobilná nádrţ FIRETANK na jazierkový systém [9] 
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3.3.3. Hadicové vedenie 

Vytvára sa medzi mobilnými nádrţami hasičskými hadicami typu C-52 mm.  

3.4.  Letecké hasenie 

Ťaţko dostupný terén,  poţiare na veľkých plochách, veľká vzdialenosť poţiaru 

od vodného zdroja. To sú najhlavnejšie problémy, ktoré sa riešia pri likvidácii lesných 

poţiarov. Na eliminovanie takýchto problémov sa na hasenie lesných poţiarov vyuţíva 

letecká technika. Umoţňuje takzvaný zásah zo vzduchu. (monitoring poţiaru, hasenie, 

doprava síl a prostriedkov, doprava hasiacej látky).  

3.4.1. Vrtuľníky 

Na Slovensku sa vyuţívajú na hasenie lesných poţiarov vrtuľníky vlády SR 

a súkromných spoločností:  

 Mi-171 (Ministerstvo vnútra SR) [10], 

 Mi-17   (Ministerstvo obrany SR) [11], 

 Mi-8     (ATE Poprad) [12]. 

Patria do kategórie stredných viacúčelových vrtuľníkov s päťlistovým nosným 

a trojlistovým vyrovnávacím rotorom. Zaraďujú sa medzi lietadlá s hmotnosťou nad 5 700 

kg. Je v transportnom variante, určenom k preprave osôb a nákladu. 

 

 

Obrázok 18 Vrtuľník Mi-171 [10] 
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Obrázok 19 Vrtuľník Mi-17 [11] 

 

 

Obrázok 20 Vrtuľník Mi-8 [12] 

3.4.2. Technické prostriedky pouţívané pri leteckom hasení 

Technické prostriedky pouţívané pri leteckom hasení vrtuľníkmi na Slovensku sú : 

 hasiace vaky, 

 pomocné plniace nádrţe  (FIREFLEX) 36,54. 

Hasiaci vak - BAMBI vak je určený na prepravu vody v podvese vrtuľníka. Je 

moţné ho plniť vodou priamo z vodnej hladiny (jazerá, vodné nádrţe, poţiarne nádrţe). 

BAMBI vak je ovládaný operátorom z kabíny vrtuľníka. Nad vodnou hladinou sa vak 

naplní a nad potrebným miestom sa voda opäť vypustí. Konštrukcia BAMBI vakov je buď 

pevná alebo skladacia. Pevné vaky zoberú radovo viacej vody a sú v podvese vrtuľníkov 

strednej alebo ťaţkej váhovej kategórie. Malé skladacie vaky bývajú zavesené pod 
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ľahkými vrtuľníkmi a zoberú len niekoľko stovák litrov vody. Typy hasiacich vakov 

pouţívaných na Slovensku sú uvedené v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Porovnanie vybraných hasiacich vakov pouţívaných na Slovensku [13] 

 

 

Výhodou vakov je malá hmotnosť a jednoduchá inštalácia, ktorá spočíva 

z pripojenia ovládacej hlavice na nákladný hák a jej zapojenie na elektroinštaláciu 

vrtuľníku. Prostredníctvom elektroinštalácie sa ovláda výpustný ventil na spodnej časti 

vaku, ktorý ovláda pilot. 

 

Hasiaci vak - OTO vak - bol vyvinutý na základe návrhu členov jednotky OR 

HaZZ Banská Bystrica a zvlášť mjr. Otta Hudeca. Pri jeho konštrukcii boli vyuţité 

technické parametre z originálneho HELI VAKU 200 a skúseností z hasenia lesných 

poţiarov v ťaţko-prístupných a nedostupných horských terénoch. Hasiaci vak je 

skonštruovaný z vysokopevnostnej pogumovanej tkaniny, ktorá tvorí uzatvorenú nádobu 

s kapacitou 1800 litrov vody. Je určený predovšetkým na zásobovanie vodou pozemným 

jednotkám na zásahových úsekoch v kopcovitom teréne s obmedzenými zdrojmi vody. 

Jeho preprava je zabezpečená za pomoci vrtuľníka v podvese na oceľovom lane a počas 

letu nie je moţné z neho vypúšťať vodu. Konštrukčne je riešený tak, aby ho bolo moţné 

umiestniť aj do strmého svahu za pomoci kotviacich lán, ktorými disponujú zasahujúci 

Parameter / Hasiaci vak BB 2732 BB 3542 BB 4453 VSU-5A

Hmotnosť v prázdnom 

stave
70 kg 75 kg 85 kg 160 kg

Objem náplne vaku 1225 litrov 1590 litrov 2000 litrov 4500 litrov

Min. hĺbka vodnej 

hladiny pre plnenie
1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Variabilná plniaca 

schopnosť

z vodnej 

hladiny                                                       

z pomocnej 

nádrţe z CAS

z vodnej 

hladiny                                                       

z pomocnej 

nádrţe z 

CAS

z vodnej 

hladiny                                                       

z pomocnej 

nádrţe z 

CAS

z vodnej 

hladiny                                                       

z pomocnej 

nádrţe z CAS
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príslušníci. Spolu s vakom je na určené miesto dopravené čerpadlo. Zasahujúci príslušníci 

si tak vytvoria plnohodnotné dopravné vedenie, s ktorým môţu prevádzať pozemné 

hasenie [14]. 

 

Obrázok 21 Hasiaci vak - OTO vak 

 

Pomocná plniaca nádrţ - Fireflex slúţi najmä ako plniaca nádrţ pre BAMBI 

vaky zavesené v podvese vrtuľníkov. Nádrţ má jedinečnú konštrukciu plávajúceho goliera, 

ktorá nevyţaduje nahustenie.  Nádrţ má systém pre chránenie od rotorového prúdenia proti 

vymývaniu vody. Fireflex je určený pre rozmiestnenie na svahy do 7% sklonu. Rýchlu a 

jednoduchú výstavbu zvládnu jeden aţ dvaja ľudia. Nádrţ je väčšinou plnená CAS-kami 

kyvadlovou dopravou, alebo čerpadlami s blízkeho vodného toku. Na Slovensku sa 

pouţíva Fireflex nádrţ s objemom 36 320 litrov a 56 500 litrov [15]. Vyuţívanie fireflex 

nádrţí pribliţuje plniace miesto BAMBI vakov a tým sa skracuje letová dĺţka vrtuľníkov 

od plniaceho miesta k poţiaru. 
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Obrázok 22 Plnenie BAMBI vaku z plniacej nádrţe Fireflex 

 

 

Obrázok 23 Plnenie BAMBI vaku z plniacej nádrţe Fireflex 

 

3.5. Porovnanie spôsobov dopravy vody 

Na základe lesného poţiaru vo Vyšnej Boci v roku 2011, kde boli vyuţité všetky 

štyri spomenuté spôsoby dopravy vody, ich navzájom porovnám v závislosti na mnoţstvo 

dopravenej vody k poţiaru za hodinu, počet potrebnej techniky a hasičov na obsluhu danej 

dopravy vody a pribliţné finančné náklady na PHM. Hasenie a dopravu vody chrbtovými 

striekačkami som z porovnávania vylúčil, nakoľko sa jedná o zanedbateľné mnoţstvo 

vody, prenášaného vo vaku v porovnaní so zvyšnými.  
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Obrázok 24 Znázornenie dopravy vody k poţiaru 

 

Doprava vody v OTO vaku v podvese vrtuľníka 

OTO vaky boli plnené vodou z CAS 30 Iveco Trakker. Vrtuľník MI-171 ich 

prepravoval na miesto poţiaru. Na mieste sa čerpala voda prenosným čerpadlom HONDA 

WH20X cez rozdeľovač do troch útočných vedení D prúdov. Pri priemernom prietoku 

vody v jednom prúde 28 l/min nám vystačí voda v OTO vaku na max. 22 minút hasenia. 

To znamená, ţe za jednu hodinu je potrebné na určené miesto vyniesť vrtuľníkom dva 

OTO vaky, čo je dokopy 3600 l vody. Ak plnenie vaku trvá pribliţne 3 minúty, 3 minúty 

trvá let a 4 minúty zloţenie vaku, vrtuľník pri tejto činnosti nalieta za hodinu cca 20 minút. 

Náklady na 20 letových minút sú cca 500 eur [16]. Na obsluhu tejto dopravy vody sú 

potrební štyria hasiči a trojčlenná posádka vrtuľníka. Tento variant má nasledovné klady 

a zápory: 

+ neobmedzená dostupnosť v teréne, rýchly čas dopravy vody, málo hasičov, 

-  vysoké prevádzkové náklady. 
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Kyvadlová doprava vody 

Pri poţiari bola vyuţitá kyvadlová doprava na dopĺňanie CAS 8 PV3S, ktorá 

zásobovala vodou celý zásahový úsek (C prúd – 3x). Na dopravu vody boli pouţité  dve 

CAS 32 T148 a jedna CAS 24 MB Unimog U5000. Cisterny boli dopĺňané CAS 30 Iveco 

Trakker, ktorá vodu čerpala z potoka. Pri dĺţke trasy 2,78 km, priemernej spotrebe vody 

v CAS 8 PV3S 600 l/min sa za hodinu dopravilo na určené miesto cca 36 000 litrov vody, 

kedy prvá T148 absolvovala trasu 3x, druhá T148 2x a MB Unimog 2x. Na kyvadlovú 

dopravu bolo potrebných 5 hasičov. Jeden na plniacom stanovišti, jeden na výpustnom 

a traja šoféri. Priemerná spotreba nafty CAS 32 T 148 je 44 litrov na 100 km a spotreba 

nafty CAS 24 MB Unimog U5000 je 32 litrov na 100 km. To znamená, ţe na danú 

kyvadlovú dopravu je potrebných cca 60 litrov nafty v cene pribliţne 85 eur. Tento variant 

má nasledovné klady a zápory: 

+ pomerne nízke náklady, málo hasičov na obsluhu, 

-  obmedzenosť terénom. 

Doprava vody jazierkovým systémom 

Voda bola dopravovaná z CAS 32 T148 do jazierkového systému, ktorý 

pozostával z deviatich stanovíšť. Na jednom stanovišti musia byť minimálne 2 hasiči, čo je 

dokopy 19 hasičov aj s obsluhou cisterny. Z posledného jazierka je pomocou čerpadla 

dopravovaná voda na poţiarisko do troch útočných vedení D. Prietok vody hadicou D je 

cca 28 l/min. To znamená, ţe pri súvislej spotrebe vody bolo za hodinu na poţiarisko 

dopravených pribliţne 5000 litrov vody. Spotreba čerpadla je 1,4 litra benzínu za hod. Pri 

deviatich čerpadlách je potrebných cca 13 litrov benzínu v cene pribliţne 23 eur. Tento 

variant má nasledovné klady a zápory: 

+ nízke náklady, prekonanie výškových a dĺţkových strát, 

-  veľa hasičov na obsluhu. 
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4. Problémy a nedostatky pri doprave 

Pri doprave vody pri lesných poţiaroch je potrebné neustále riešiť nejaké 

problémy a nedostatky. Medzi tie najčastejšie patria: 

 úzka prístupová cesta, 

 poruchy na technike, 

 náhla zmena poveternostných podmienok, 

 nedostatok vody, 

 nedostatok hasičských jednotiek a technických prostriedkov 

 nedostatočná znalosť prostredia a vybavenosť GPS navigáciami 

4.1.  Úzka prístupová cesta a ťaţký terén 

Na kyvadlovú dopravu pri lesných poţiaroch sa vyuţívajú lesné cesty. Tie sú veľa 

krát úzke a ťaţko prejazdné. Vtedy dochádza k nepravidelnej dopravy vody. Cisterny sa 

musia čakať, aby nedošlo ku kolízii pri vzájomnom vyhýbaní sa na úzkych častiach lesnej 

cesty. Na to je potrebná dobrá komunikácia medzi strojníkmi. Nie kaţdá technika má 

dobrú prejazdnosť v teréne. Niekedy pri presune cisterny cez ťaţko priechodné miesta 

pomáhajú lesné stroje.   

 

Obrázok 25 Úzke, ťaţko prejazdné cesty pri lesnom poţiari 
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Obrázok 26 Vyťahovanie cisterny na poţiarisko za pomoci lesnej techniky 

4.2. Poruchy na technike 

Technické prostriedky, najmä cisterny sú často krát v ťaţkom teréne a pri veľkých 

stúpaniach do kopca preverované tými najťaţšími skúškami. Hasičské stanice sú po 

väčšine vybavené staršou technikou, na ktorej dochádza k častým poruchám. To narušuje 

plynulú dopravu hasiacej látky k poţiaru.  

 

Obrázok 27 Porucha na CAS 32 T148 pri doprave vody 

4.3. Náhla zmena poveternostných podmienok 

Zmena poveternostných podmienok môţe náhle ovplyvniť šírenie poţiaru. 

Vplyvom zmeny rýchlosti a smeru vetra môţe dôjsť k ohrozeniu zasahujúcich jednotiek 

a techniky.. Taktieţ môţe zmenou šírenia poţiaru dôjsť k odrezaniu príslušníkov od 

prístupovej cesty. Počas hasiacich prác sa vplyvom poveternostných podmienok môţu 

zmeniť povrchy prístupových ciest (premočenie), čo môţe ohroziť bezpečný návrat 

techniky.  
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Obrázok 28 Náhle nasneţenie pri ukončovaní hasiacich prác 

4.4. Nedostatok vody 

Na hasenie rozsiahlych lesných poţiarov je potrebný výdatný zdroj vody. 

V prípade, ţe zdroj vody je málo výdatný, je potrebné vodu dopravovať s väčších 

vzdialeností, čo si vyţaduje nasadenie väčšieho počtu síl aj prostriedkov. Okrem toho je to 

náročnejšie aj na čas (napr. dĺţka času letu vrtuľníka od poţiaru k vodnému zdroju a spať – 

čím kratší čas, tým efektívnejšie hasenie). 

4.5. Nedostatok hasičských jednotiek a technických prostriedkov 

Rozsiahle lesné poţiare si vyţadujú veľké mnoţstvo hasičských jednotiek. 

Z dôvodu náročnosti hasiacich prác je potrebné časté striedanie príslušníkov. Preto sú 

povolávaní príslušníci z okolitých hasičských staníc, z ZB HaZZ a z MPH. O pomoc sa 

ţiadajú aj OHZ a DHZ. Okrem hasičských jednotiek je potrebné aj veľké mnoţstvo 

technických prostriedkov, ktorých môţe byť nedostatok. (napr. dostatočné mnoţstvo 

jazierok pri jazierkovom systéme dopravy vody, dostatočné mnoţstvo cisterien do terénu 

a pod.) 

4.6. Nedostatočná znalosť prostredia a vybavenosť GPS modulmi 

Veľa lesných poţiarov na Slovensku je na ťaţko dostupných miestach, ktoré 

hasiči nepoznajú. Pri väčšej vybavenosti a znalosti práce s GPS modulmi by hasiči uţ pri 

prvotnom zásahu mohli vyhodnotiť najlepší spôsob dopravy síl a prostriedkov k poţiaru. 

V súčasnosti sa prvotný prieskum robí pešo, odhadmi a následne vrtuľníkmi.  
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5. Návrh opatrení 

Hasenie lesných poţiarov na veľkých plochách a najmä v ťaţko dostupných 

miestach nie je jednoduché. Aby sa predchádzalo zbytočným problémom pri hasení, je 

potrebné urýchliť prvotný zásah a následne zabezpečiť systematické hasenie na všetkých 

zásahových úsekoch, čo znamená zaistiť plynulú dopravu vody na hasenie. Aby to bolo 

moţné, navrhujem vybaviť OR HaZZ SR nasledujúcimi prostriedkami: 

 tablety s GPS modulom, 

 osobné terénne automobily a štvorkolky, 

 CAS vhodné aj do ťaţkého terénu. 

5.1. Tablety s GPS modulom 

Tablet, ktorý bude obsahovať GPS modul s podrobnými TOPO mapami 

Slovenskej republiky. Mal by byť odolný podľa certifikácie IP 67 (prachotesný, odolný do 

1 metra vody).  GPS modul by mal zabezpečiť pre hasičské zbory reálny obraz danej 

oblasti. Má vyhľadať spevnené a nespevnené lesné cesty, ktorými sa dá dopraviť k poţiaru, 

nájsť v okolí vhodné zdroje vody na hasenie, vypočítať vzdialenosti a výškové prevýšenia 

a zistiť povahu lesa. Pouţívaním GPS modulu sa urýchli prvotný zásah, pretoţe sa predíde 

náhodnému hľadaniu prístupových ciest, alebo čakaniu na vrtuľník, ktorý miesto 

zmonitoruje.  

V súčasnosti sa vyuţíva tablet s mobilným dátovým pripojením v Module pozemného 

hasenia poţiarov v prírodnom prostredí a na niektoré hasičské stanice sú vybavené GPS 

navigáciami. 

 

Obrázok 29 Tablet Samsung galaxy Tab 2 
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Obrázok 30 GPS navigácia OREGON 600t 

5.2. Osobné terénne automobily a štvorkolky 

Pri prvotnom prieskume sú dôleţité terénne automobily alebo štvorkolky. 

Umoţnia hasičom rýchly presun aj v náročnejšom teréne. Okrem prieskumu a prepravy 

hasičov sa dajú vyuţiť aj na prevoz jednoduchých vecných prostriedkov na hasenie. Takéto 

vybavenie na okresných hasičských staniciach by napomohlo rýchlejšiemu prieskumu 

a zabezpečeniu prvotného zásahu.  

V súčasnosti sú niektoré hasičské stanice vybavené terénnymi automobilmi. 

Medzi tie najmodernejšie v zbore patria Nissan Navara alebo Land Rover. Pre ich dobrú 

vyuţiteľnosť pri takýchto poţiaroch by sa takýmito automobilmi mali postupne vybaviť 

všetky hasičské stanice. 

       

Obrázok 31 Nissan Navara [7]     Obrázok 32 Land Rover [7] 
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5.3. CAS vhodné do ťaţkého terénu 

Kaţdá hasičská stanica, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v okolí väčších lesov by 

mali byť vybavené cisternovou automobilovou striekačkou, ktorá je podľa  STN EN 1846-

1 zaradená do kategórie 3 – vhodná na všetky komunikácie a terén. Táto cisterna by mala 

zabezpečiť prvotnú dopravu vody a následný zásah.  

Na slovenských hasičských staniciach sú rôzne cisterny vhodné  aj na lesné 

poţiare. No je veľa hasičských staníc, ktoré takúto techniku nemajú alebo majú, ale 

vyţaduje si obmenu, pretoţe je stará a dochádza na nej k častým poruchám.  

Zo súčasne pouţívanej techniky Ako návrh opatrení dávam do popredia CAS 24 

MB Unimog U5000, pretoţe je to lesný špeciál s nádrţou na 2500 l vody, no v porovnaní 

s ostatnými sa odlišuje počtom miest v kabíne. Táto cisterna je pre posádku 1+6 [7]. 

Ako druhý návrh dávam CAS 30 T815-7 6x6. Vybral som ju z dôvodu nového  

nasledovníka CAS 32 Tatra 148 a CAS 32 Tatra 815, ktoré boli časom preverené. Okrem 

toho je určená pre posádku 1+3 a odvezie aţ 9000 l vody [17]. 

 

Obrázok 33  CAS 30 T815-7 6x6 [17] 
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Záver 

Na začiatku práce som sa zaoberal charakteristikou lesných poţiarov na 

Slovensku. Na to som vyuţil vybrané lesné poţiare, ktoré vznikli za posledné tri roky na 

Slovensku. Jeden z nich som podrobne analyzoval, kde som poukázal na všetky sily 

a prostriedky vyuţité na likvidačné práce tohto poţiaru.  

Na základe týchto poţiarov som sa ďalej zaoberal vymenovaním hasičských 

jednotiek, ktoré sú zvolávané k takýmto poţiarom. Na Slovensku sú hasiči, ktorí sú okrem 

svojho pôsobenia na určenej hasičskej stanici zaradení do Modulu pozemného hasenia. Sú 

špecializovaní na lesné poţiare a majú technické prostriedky určené k takýmto poţiarom. 

Sú to jediní hasiči na Slovensku, ktorí môţu pri zásahu pracovať na vrtuľníkoch.  

Slovenské územie je rozmanito tvarované. Veľa lesných poţiarov vzniká v ťaţko 

dostupných miestach, kde je najväčším problémom doprava vody k poţiaru. V práci som 

vymenoval a opísal spôsoby dopravy vody pouţívané na Slovensku a technické 

prostriedky, ktoré ju zabezpečujú. Na základe mnoţstva dopravenej vody, dostupnosti, 

počtu potrebných hasičov a finančných nákladov som ich navzájom porovnal.  

Okrem problému s dopravou hasiacej látky sú aj iné problémy a nedostatky, ktoré 

ovplyvňujú zásahovú činnosť. Klimatické zmeny počas zásahových prác neovplyvníme, no 

mali by sa predvídať. Čo sa však dá ovplyvniť na zredukovanie problémov pri hasení je 

obnova hasičskej techniky a modernejšia vybavenosť hasičských jednotiek.  

Pre mňa ako hasiča bolo spracovanie tejto práce prínosom. Nakoľko som sa 

zúčastnil lesných poţiarov, aţ teraz som si vytvoril obraz o súčasnom stave hasičských 

jednotiek na Slovensku. Hlavným problémom je nedostatočné mnoţstvo technických 

prostriedkov a pomalé zavádzanie vyspelejších technológii. Pevne však verím, ţe postupne 

sa do HaZZ SR dostanú nové technické prostriedky a vyspelé technológie na 

zjednodušovanie nie len lesných poţiarov. 
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