
Praktické cvičení JSDHO 2001 
 

Datum, čas a místo konání: Babice, 28.9.2001 12.30 
Popis simulované situace: reálná doba a prostředí 
Cíle cvičení: procvičení dálkové dopravy vody na vzdálenost cca 600m s výškovým převýšením do 80m, 
signalizace a povelů, koordinace činnosti jednotlivých jednotek, obnovení praktických návyků, zkouška 
techniky, nářadí. 
Zvýšení schopnosti velitelů vykonávat funkci velitele zásahu a pomoci jim získat celkový přehled o 
schopnostech svých i sousedních jednotek. Obdobně pro velitele družstev získají zkušenosti při aktivním řízení 
činnosti.  
 
Časový harmonogram: sraz v Babicích na návsi 12.30, seznámení jednotek s úkoly, proškolení jednotek od 
12.45hod, zahájení cvičení – odjezd první jednotky na místo 14.00hod, ukončení cvičení a vyhodnocení v sále 
KD od 16.00hod. 
 
Místopis : Vodní zdroj u mostu směrem k lesu. Dopravní vedení vzhůru na vrchol kopce po lesní cestě 
k hájovně Žabky 
 
Úkoly jednotek: Z návsi v Babicích budou jednotky vyjíždět v 5-10 minutových intervalech na místo cvičení a 
budou se postupně zapojovat do dálkové dopravy vody. 
Po dokončení dopravního vedení bude dán povel k zavodnění vedení a zjištěn čas, než začne skutečná dodávka 
vody. Poté bude vydán povel ke snížení tlaku. Pokusíme se vyzkoušet různé tlaky pro dodávku vody. Sledovány 
budou změny tlaku na vstupu posledního čerpadla.  Dále budou vydány povely k přerušení dodávky a jejího 
obnovení. Na závěr bude zvýšen odběr vody o další proud C. 
 
V rámci cvičení se předpokládá zkouška sirén v jednotlivých obcích. Velitelé jednotek zajistí příslušnou dohodu 
se starostou obce a zajistí informaci obyvatelstva, že se jedná o zkoušku sirény. 
 
Velením cvičících družstev budou veliteli pověřeni jejich zástupci. Důvodem je zacvičení zástupců ve výkonné 
činnosti řízení družstev. Velitelé jednotek vytvoří štáb, který bude sledovat a řídit činnost všech jednotek. 
Velitelé družstev si povedou záznam o časech příchodu a splnění jednotlivých povelů a parametrech strojů za 
kterých pracovali a jiných událostech. Tento záznam bude sloužit k vyhodnocení cvičení. 
 
Po povelu k ukončení dodávky vody družstva složí své vybavení a opět se soustředí v sále hostince, kde 
proběhne vyhodnocení a diskuse. 
 
Materiální zajištění cvičení: není potřebné  
 
Vybavení jednotek: Psací potřeby, PPS12, 10ks hadic B, sběrač, rozdělovač  + 3C  a proudnice pro poslední 
jednotku, spony na prasklé hadice, přejezdový můstek, ochranný oblek, zásahové boty, přilba a rukavice. 
Doporučuje se zapojení přetlakového ventilu, pokud je ve výzbroji sboru,  
 
Upozornění na různá nebezpečí: Bez zvýšeného nebezpečí. Velitelé ještě na základnách provedou proškolení 
bezpečnosti práce. 
 
Podmínky účasti: Cvičení je organizováno jako prověřovací cvičení JSDHO Buková. 
Účast jiných jednotek je možná s tím, že proběhne za řízení a organizace jejich velitelů dle jejich pravomocí a 
povinností dle zákonných předpisů ve spolupráci se starosty příslušných obcí. Při přesunech NEBUDOU 
použita výstražná znamení a vyžadována přednost v jízdě. 
 
 
Základní proškolení – v sále hostince Činnost při vyhlášení poplachu, Požární signály a vytváření řetězce 
pro předávání,  Činnost strojníků při dálkové dopravě vody, Zajištění dopravy a navádění jednotek,  
Zabezpečení místa zásahu , Ochranné pomůcky , První pomoc  


