Praktické cvičení jednotek II.okrsku
Přijato a schváleno na poradě velitelů.okrsku v ………...………….…. dne…………………
Termín provedení: ……………………………………………………………………………..
Místo: …………………………………………………………………………………………..
Situace:
Byl ohlášen požár rekreačního objektu v těsné blízkosti lesa, který tvoří z části vzrostlý les a z části
mlází ve stáří cca 10-15 let. Jsou ztížené meteorologické podmínky silným větrem. Sousední
jednotky a HZS se na místo nemohou dostavit. Požár se nachází v první fázi. Při příjezdu jednotek
přechází do druhé a třetí fáze. Prudkým větrem dochází při zásahu k přenesení požáru na smrkové
mlází. Zásah komplikuje silný vítr. Vlastník objektu není přítomen.
Cíle cvičení:
Vzhledem k popsané situaci jsou použité síly a prostředky možná neúměrné, ale vzhledem k malé
zkušenosti jednotek a jejich ne vždy dostatečné přípravy je nutno získat co nejvíce poznatků a
praktických zkušeností. Rozsah činností byl zvolen tak, aby byl zhruba rovnoměrně rozdělen na
všechny cvičící jednotky. Jednotky budou s plánem předem seznámeny a budou se jím řídit.
Nacvičit rozvinutí jednotek a úkony členů družstev dle cvičebního řádu. Vyzkoušet v praxi použití
ejektoru a přívěsné cisterny, proudnice B a clonové proudnice, provádění průzkumu a podřízení
činnosti jeho výsledkům, součinnost jednotek ve všech ohledech (lidské i materiální zdroje),
požární signalizaci a činnost jednotek za nepřehledné situace. Umožnit velitelům družstev získat
praktické zkušenosti při řízení jednotek. Vyzkoušet v praxi funkčnost techniky a vybaveni jednotek.
Příprava prostoru cvičení:
Zajistí velitel místního JSDHO-souhlas vlastníka, vybavení cvičiště označením prostor,…..
Vybavení jednotek:
PS12, minimálně 6xB a 6xC, proudnice 3xC, 1xB, 1x clonová, ejektor, ochranný koš, lana, spojové
prostředky a ostatní běžné vybavení (přechody, rozdělovač, sací příslušenství,…).
K účasti na cvičení je doporučený souhlas zřizovatele - starosty obce.
Ochranné prostředky a účast:
Předpokládá se účast družstva minimálně 1+5, velitel družstva bude označen rukávovou páskou.
Zásahový oblek a obuv, přilba, rukavice. Velitel jednotky bude členem vyhodnocovací skupiny a na
konci cvičení provede hodnocení činnosti své jednotky i celého cvičení. Nebude přímo řídit činnost
družstva. Velitelé jednotek zabezpečí dodržení všech zákonných norem upravujících činnost
jednotek PO a jejích členů a provedení tohoto cvičení dle těchto předpisů. Náklady spojené s účastí
jednotek na tomto cvičení hradí zřizovatelé jednotek.
Úkoly cvičení:
Jednotky jsou soustředěny v nástupním prostoru, kde sledují činnost ostatních jednotek a odkud
nastupují k plnění svých úkolů. O přidělení úkolů rozhodne vyhodnocovací skupina (po dohodě dle
skutečné situace, losem).
Týlové zabezpečení:
Zabezpečí velitelé zúčastněných jednotek, zejména s ohledem na pitný režim. Po dobu cvičení je
zakázáno požívání alkoholických nápojů.

Činnost jednotek:
První jednotka provádí průzkum, záchranu osob a evakuaci materiálu. Poblíž zabahněného
přírodního zdroje se nachází umělá nádrž s vodou na staveništi sousedního rekreačního objektu na
břehu přírodního vodního zdroje. Jednotka provádí vytvoření přívodního vedení pomocí ejektoru a
dopravní vedení B s jedním proudem C se clonovou proudnicí. Provádí požární obranu do příjezdu
další jednotky.
Druhá jednotka provádí požární útok. Nalézá vhodné místo pro vybudování přívodního vedení
110mm pro PS12. Posiluje požární obranu prvního družstva druhým proudem C. Poté vybuduje
dopravním vedení B s jedním útočným proudem B a jedním proudem C a zahájí lokalizaci požáru
rekreačního objektu. Požár se stačil přenést do smrkové houštiny.
Třetí jednotka provádí požární obranu smrkové houštiny třemi proudy C z vedení od přírodního
zdroje, které vybudovalo od své PS12 . Dochází k náhlé změně směru větru a požár se přenáší na
nová místa.
Čtvrtá jednotka provádí spolu se třetí jednotkou lokalizaci a likvidaci požáru smrkové houštiny
pomocí dalších tří proudů C z vedení od přírodního zdroje, které vybudovalo od své PS12. Požár
postoupil a je nutné prodloužení a přenesení útočných proudů.
Požár byl zlikvidován. Na pokyn vyhodnocovací skupiny jednotky končí zásah, uklízí materiál,
velitelé družstev předávají dílčí zprávu o zásahu vyhodnocovací skupině.
Seskupení jednotek a provedení vyhodnocení.

