
 

 

 

Hasičský a záchranný zbor SR 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

 

P o z v á n k a    n a  

TAKTICKÉ CVIČENIE: POUŽITIE PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN 

A KOORDINÁCIE HASIČSKÝCH JEDNOTIEK DHZO V SPOLUPRÁCI S 

HAZZ 

 

dňa 22. októbra od 10:00 hod. v športovom areáli pri mestskej plavárni v Čadci 

 

Zúčastnené a spolupracujúce zložky: 

- OR HaZZ v Čadci 

- OR HaZZ v Kysuckom Novom Meste 

- KR HaZZ v Žiline  

- Operačné stredisko KR HaZZ v Žiline 

- DHZO v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto 

- ÚZV DPO Čadca a ÚZV DPO Kysucké Nové Mesto 

 

Za spracovateľov a gestorov taktického cvičenia Vás srdečne pozývajú: 

 

Ing. Jana Oravcová, člen DHZM Čadca, doktorand TU vo Zvolene – odbor záchranné služby 

kpt. Rastislav Fatura, technik špecialista – veliteľ družstva OR HaZZ v Čadci, veliteľ DHZO 

Korňa, okrskový veliteľ ÚZV DPO Čadca 

plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D. – riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline 



 

Informácia pre hasičské jednotky:  

 

Taktické zameranie cvičenia: 

- precvičenie možností nasadenia síl a prostriedkov DHZO pri zdolávaní povodní a 

posúdenie úrovne súčinnosti jednotlivých DHZO a OR HaZZ v Čadci  

- koordinácia hasičských jednotiek podľa rozloženia síl a prostriedkov v rámci SR 

- precvičenie a posúdenie efektivity a bezpečnosti práce členov DHZO s vybavením 

povodňových vozíkov (čerpadlá, protipovodňové bariéry)  

- preverenie foriem a realizovateľnosti komunikácie medzi zúčastnenými hasičskými 

jednotkami, 

 

Ohlásenie a výjazd pre hasičské jednotky: 

- Taktické cvičenie Vám bude ohlásené cez operačné stredisko Krajského riaditeľstva 

HaZZ v Žiline 

- Čas ohlásenia sa môže operatívne zmeniť, preto je potrebné vykonať výjazd, až na 

požiadanie operačného strediska KR HaZZ v Žilina / predpokladaný čas postupného 

vyhlásenia od 10:07 hod. do 10:37 hod. 

- Čas výjazdu a techniky, počty členov je potrené nahlásiť na OS KR HaZZ v Žiline 

- Po príjazde na miesto cvičenia je potrebné sa nahlásiť veliteľovi zásahu a počkať na 

ďalšie inštrukcie 

- Spojenie analógovými RDST bude na súčinnostnom kanále č.4 

- Po cvičení si môžete povereným príslušníkom OR HaZZ v Čadci  vykonať pravidelnú 

ročnú fyzickú inventarizáciu CAS 15 IVECO Daily + protipovodňová súprava, ak 

môžete je potrebné priniesť aj pečiatku obce 

- Pri jazde na miesto zásahu buďte opatrní, nakoľko na miesto bude smerovať väčší 

počet hasičských jednotiek 

 


