
 

Prehľad zásahovej činnosti a školení DHZO Klokočov za rok 2014 

      

V roku 2014 mal DHZO Klokočov celkovo 13 výjazdov / mimo obec 3 výjazdy/, 

z toho 3x požiar, 9x technický zásah , 1x ostatné zásahy, 2x  sa uskutočnilo 

preškolenie zásahovej jednotky, 1x  prednáška s has. tematikou v ZŠ Klokočov.   

 

Dňa 09.02.2014 bolo preškolenie zásahovej jednotky. Témy školenia- Úlohy 

has. jednotky, povinnosti člena has. jednotky, Hlavné zásady a postup činnosti 

pri zdolávaní požiarov v obytných budovách, Spojovacia služba- praktická rádio 

telefónna prevádzka, Praktický výcvik s nosidlami bacbord, krčné limce, prvá 

pomoc, Praktický výcvik s CAS 32 T-148, vytvorenie útočného vedenia s dvomi 

prúdmi C, použitie kombinovaných prúdnic, Oboznámenie sa s hydrantami 

v obci, použitie hydrantu. Zúčastnení členovia –  Ján Hruška, Ján Horčičák, 

František Žilka, Pavol Stopka ml., Milan Valčuha, Ľubomír Valčuha, Peter Stopka 

st., Štefan Valčuha st., Jozef Polka. Školenie previedol  veliteľ Ján Hruška, 

strojník Ján Horčičák. 

 

Dňa 16.2.2014 ,  čas   01 :15 – 04:00 hod. v Olešnej , časť Potôčky, sme boli 

prizvaní operačným  HaZZ Čadca  na pomoc pri hľadaní po nezvestnom 

chlapcovi vo veku 11 rokov. Po prezretí okolitých objektov, pasienkov, koryta 

rieky, sa chlapec našiel. Následne bol odovzdaný posádke záchrannej služby.  

Zúčastnení členovia: Ján Hruška, Ján Horčičák, Lukáš Horčičák, František Žilka 

a Peter Stopka st.. Použitá technika - Ávia. Ďalšie zúčastnené jednotky: DHZO 

Korňa, DHZ mesta Turzovka a DHZO Olešná. 

 

Dňa 11.03.2014, čas  10:00 – 12:00 hod. v Klokočove,  časť  Hlavice –Sudopark, 

požiar kontajnera, ktorý bol zlikvidovaný pomocou lafetovej prúdnice. 

Zúčastnení členovia: Štefan Valčuha st. a Štefan Valčuha ml. Použitá technika- 

CAS 32 Tatra -148. 



 

Dňa 12.03.2014, čas  08:07 – 9:00 hod. v Klokočove,   časť Holazovia, požiar 

kontajnéra, ktorý bol zlikvidovaný pomocou  jedného prúdu C.  Zúčastnení 

členovia: Ján Horčičák, Štefan Valčuha ml. Použitá technika- CAS 32 Tatra- 148. 

Ďalšie zúčastnené jednotky – HaZZ Turzovka. 

 

Dňa 14.03.2014 členovia Ján Horčičák, Lukáš Horčičák, Pavol Stopka ml. a Peter 

Stopka navštívili ZŠ v Klokočove, kde urobili žiakom prednášku s has. tematikou, 

oboznámili ich so svojim poslaním a činnosťou. Informovali žiakov, ako sa 

správať počas požiarov a ako im predchádzať. Predviedli im svoju výstroj, ktorú 

si deti mohli vyskúšať, rozprávali ako poskytnúť prvú pomoc, niektoré ošetrenia 

pri zásahu – priame ukážky na žiakoch. Svoj komentár spestrili prezentáciou 

fotogtafii.   

 

Dňa 16.05.2014, čas  05:00 -11:00 hod. sme vykonali výjazd na žiadosť starostu 

obce k spadnutému stromu v Klokočove, časť Bánske. Po príchode na miesto 

sme zistili, že sa tam nachádzali spadnuté stromy cez miestnu cestu, ktoré sme 

odstránili pomocou motorovej píly. Následne sme prešli všetky cesty v obci, či 

sú prejazdné.  Zúčastnení členovia – Ján Hruška, Pavol Stopka ml., Štefan 

Valčuha ml., Milan Valčuha. Použitá technika - Ávia. Pomocná technika – 

motorová píla. 

 

Dňa 05.06.2014 , čas 18:50 -23:00 hod. sme na žiadosť starostu obce vykonali 

výjazd v Klokočove , časť Mudríkovia k odstráneniu naplaveného štrku 

a kameňa z hlavnej cesty, ktorý sme odstránili pomocou jedného prúdu C. 

Zúčastnení členovia  – Štefan Valčuha ml. Štefan Valčuha st., Lukáš Horčičák. 

Použitá technika- CAS- 32 Tatra-148.   

 



Dňa 27.07.2014 , čas 13:50- 16:00 hod. sme na žiadosť starostu obce, 

zabezpečovali 3x  dovoz  pitnej vody  z hydrantu do rezerváru v Klokočove, časť  

Rieka u Pantokov. Zúčastnení členovia  – Ján Hruška, Ján Horčičák, Pavol Stopka 

ml. Použitá technika – CAS- 32  T-815. 

 

Dňa 28.07.2014 , čas 14:50-15:10  sme na žiadosť operačného  z HaZZ  v Čadci  

vykonali výjazd v Klokočove, časť Kornica. Následkom veľkých zrážok sa dvihla 

hladina vody, ktorá sa vyliala z miestneho potoka. Zaplavila príjazdovú 

komunikáciu k rod. domu , vozidlo a garáž. Následne sme vyčistili 2 priepusty 

pomocou jedného prúdu ukončeného krtkom. V priebehu tohto zásahu prišla  

správa od operačného z HaZZ v Čadci  k požiaru rod. domu. Zúčastnení členovia  

– Ján Hruška, Milan Valčuha, Lukáš Horčičák, Pavol Stopka ml. Použitá technika- 

CAS -32 T-815 .  Ďalšie zúčastnené jednotky- HaZZ Turzovka. 

 

Dňa 28.07.2014,   čas  16:50 -20.00 hod.,  požiar rod. domu v Klokočove, časť 

Vrchpredmier. K miestu požiaru sme prišli spoločne s HaZZ Turzovka . Nakoľko 

bola zlá miestna komunikácia k rod. domu,  vytvorili  sme útočné vedenie 

z vozidla MB Vario v dĺžke 100 m. Doplňovanie vody bolo zabezpečované  z CAS  

T-815. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu „C“. Zadymený dom bol 

odvetraný , vo vnútri sa nenachádzali  žiadne osoby. Rozobrali sme drevený 

obklad a vyniesli von,  hasiči z HaZZ Turzovka termo kamerou zmerali teplotu 

v mieste požiaru. Po schladnutí a odvetraní bol objekt odovzdaný majiteľovi. 

Vozidlo MB Vario na mieste zásahu zapadlo, tak sme ho pomocou dvoch 

navijakov vytiahli.  Zúčastnení členovia  – Ján Hruška, Pavol Stopka ml., Lukáš 

Horčičák a Milan Valčuha. Použitá technika- CAS- 32 T-815 . Ďalšie zúčastnené 

jednotky HaZZ Turzovka. 

 

Dňa 23.08.2014 ,  čas  17:00- 24:00 hod.  sme boli požiadaní starostom obce k 

zabezpečeniu  požiarnej hliadky na kultúrnom podujatí „Ľudia ľuďom 

v Beskydách“ v Klokočove – časť  Konečná.  Zúčastnení členovia – Ján Hruška, 

Ján Horčičák a Pavol Stopka ml. Použitá technika –  CAS- 32  T-815.  



 

Dňa 26.10.2014 bolo preškolenie členov zás. jednotky. Témy školenia- 

Zdravotná príprava, praktický výcvik s BACK BOARD, zakladanie limca, 

poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Vyskúšanie si ochranných 

prostriedkov. Spojovacia služba- praktický výcvik na účelovom cvičení. 

Pohybovanie sa v budove- prieskum. Praktický výcvik s CAS- 32  T-815, 

vytvorenie útočného vedenia do budovy po schodisku smerom k požiaru 

v miestnosti, vynesenie dvoch osôb z objektu. Prirodzená ventilácia za pomoci 

jedného prúdu ukončením kombinovanou prúdnicou. Výjazd jednotky bol 

o 13:00 hod.  Zásahová jednotka sa zúčastnila účelového cvičenia, na ktorom si 

členovia precvičili zdravotnú prípravu, spojovaciu službu, prieskum v budove.  

Všetko sa to konalo v bývalých kasárňach vo Vrchpredmieri. Za úlohu mali 

vytvoriť útočné vedenie do budovy po schodisku smerom k požiaru . 

V miestnosti robili prieskum, nachádzali sa tam 2 osoby, ktoré museli vyhľadať 

a poskytnúť prvú predlekársku pomoc. Návrat jednotky do has. zbrojnice bol 

o 17:30hod. Zúčastnení členovia: Ján Hruška, Ján Horčičák, Pavol Stopka ml., 

Milan Valčuha, Jozef Polka, Peter Stopka st., Štefan Valčuha st., Štefan Valčuha 

ml., Vladimír Polka a Lukáš Horčičák. Použitá technika- CAS 32 T-815. Na záver 

veliteľ spoločne s členmi  zhodnotili  účelové cvičenie, poukázali na chyby 

a nedostatky a celkovo skonštatoval, že cvičenie splnilo svoj účel. Školenie 

vykonal veliteľ Ján Hruška. 

 

Dňa 29.10.2014 , čas  18:50-02:00 hod. v obci Staškov  sme boli požiadaní 

operačným z HaZZ Čadca  o pomoc pri pátraní po dvoch maloletých dievčatách. 

Po príchode na miesto sme dostali za úlohu prehľadať úsek od kostola smerom 

na Podvysokú. Prehľadávali sa okolité budovy , rieka Kysuca a okolie. Jednotka 

ukončila pátranie o 02:00 hod. ráno a vrátila sa na základňu.  Zúčastnení 

členovia: Ján Hruška, Ján Horčičák, Štefan Valčuha ml., Pavol Stopka ml., Peter 

Stopka st., František Žilka a Vladimír Polka. Použitá technika – Ávia.  Ďalšie 

zúčastnené jednotky- DHZO Staškov, DHZO Olešná, DHZO Raková, DHZO 

Podvysoká, DHZO Korňa, Polícia, Orava Rescue systém a občania.    

 



Dňa  30.10.2014 , čas  07:20 – 12:30 hod., na žiadosť operačného  z HaZZ Čadca 

v obci Staškov  pokračovalo pátranie po dvoch maloletých dievčatách. Opäť sa 

rozdelili úseky a pokračovalo sa v pátraní. O cca 10:45 hod. sa dievčatá našli. Po 

nájdení dievčat bolo pátranie ukončené a naša jednotka sa vrátila na základňu. 

Zúčastnení členovia – Štefan Valčuha ml., Štefan Valčuha st., Lukáš Horčičák. 

Použitá technika -  Ávia.  Ďalšie zúčastnené jednotky – DHZO Staškov, DHZ 

mesta Turzovka, DHZO Raková, HaZZ Čadca, Orava Rescue systém, Polícia 

a občania. 

Dňa 06.12.2014 , čas  16:00- 19:30 hod. sme boli požiadaní starostom obce 

o pomoc pri hľadaní nezvestnej osoby/ neznáma osoba, nahlásene bolo, že 

bolo počuť volanie o pomoc/. Po príchode na miesto sme sa pýtali občanov 

o akú osobu sa jedná. Občania nám povedali, že počuli kričať niekoho o pomoc. 

Kontaktovali sme políciu, či nemajú nahlásenú nezvestnú osobu v Klokočove, 

povedali že nie a hneď sa dostavili na miesto. Prehľadali sme časť obce Riečky, 

smerom na Javorovú,  od Ježikov  smerom k  hlavnej ceste a rieku. Nenašli sme 

žiadnu osobu. Následne sa jednotka vrátila na základňu. Zúčastnení členovia – 

Ján Hruška, Ján Horčičák, Štefan Valčuha ml., František Žilka a Pavol Stopka ml. 

použitá technika -  Ávia. 


