
Prověřovací cvičení: 2 / 2011 v Oucmanicích 
 

Okrsek č. 7. 
 

Plánovaná účast JHSDHO:  
DŽBÁNOV, JEHNĚDÍ, LOUČKY, OUCMANICE, 

SUDISLAV NAD ORLICÍ, SVATÝ JIŘÍ 

 
Cíl cvičení: Nácvik likvidace požáru stromu a střešní krytiny. 

 

 

Termín: dne   14. 10. 2011 od 18:00  do 18:45 

 

 

Materiální zabezpečení: 

Džbánov - motorová stříkačka PS 12 

Jehnědí - motorová stříkačka PS 12 

Loučky - motorová stříkačka PS 12 

Oucmanice - motorová stříkačka PS 12 

Sudislav nad Orlicí - motorová stříkačka PS 12 

Svatý Jiří - motorová stříkačka PS 12 
 

Stručný námět: 

Od úderu blesku došlo v blízkosti obydlené části obce k požáru 

stromu a části střechy neobydleného objektu kurníků pro drůbež. 

V těsné blízkosti objektu se nachází druhý objekt, ve kterém jsou 

bažanti. Vyhlášení poplachu hasičským sborům okrsku. 

Zřízení čerpacích stanic, lokalizace a likvidace požáru. 

 

 



 

Tabulka činnosti: 

 

čas:   situace:   předpokládaná činnost: 

18:00  Zjištěn požár   Vyhlášení poplachu 

18:00 - 18:05  Vyhlášen poplach  Shromáždění se u zásahového vozidla 

18:05 - 18:10  Přesun k požáru  Přesun techniky a mužstva do místa požáru 

18:10 - 18:15  Seznámení se situací  Seznámení s rozsahem požáru a postupem 

18:10 - 18:15  Zřízení stanice   Zřízení čerpacích stanic a rozvinutí proudů 

18:20 - 18:25  Lokalizace požáru  Lokalizace požáru objektu a stromu 

18:25 - 18:35  Likvidace požáru  Likvidace a dohašení ložisek požáru 

18:35 - 18:40 Požár zlikvidován  Úklid materiálu  

18:45 Zhodnocení   Odjezd jednotek k vyhodnocení zásahu 

 

 

 

Skutečný průběh a zhodnocení námětového cvičení: 

 

 

 



čas:   situace:   skutečná činnost: 

 

18:02  Zjištěn požár   Vyhlášení poplachu 
18:02 - 18:04 Vyhlášen poplach  Jednotky se shromáždili u velitele okrsku. 

18:04 - 18:05 Proveden průzkum - bezvětří, seznámení s rozsahem požáru - požár stromu 

od úderu blesku. 

Stanoven postup: 

Vzhledem k podmáčenému terénu a rozsahu požáru bylo rozhodnuto, že bude proveden frontální 

útok (veden naráz všemi silami a prostředky), způsobem předávky vody ze strojů do strojů.  

1 jednotka zřídí čerpací stanici a 3 jednotky přečerpávací stanice a rozvinou vedení 3x „B“ hadic 

jako předávku vody ze stoje do stroje. 1 jednotka zřídí stanici pro napojení proudů od čerpací 

stanice zřízené u rybníku a rozvine proud z důvodu co nejrychlejší lokalizace a likvidace požáru a 

zabránění rozšíření požáru na obytnou část obce a na kurníky s bažanty. 

18:05 - 18:12 Přesun techniky a mužstev na stanovené vzdálenosti k místu požáru, 

v délce trvání 7 minut.  

Vzdálenost k hranici požáru: 

cca 210 metrů s převýšením,  
 

18:04   Zřízena 1 čerpací stanice a rozvinuto vedení pro předávku vody,  

18:04 Oucmanice - motorová stříkačka PS 12, 3 ks hadice B, 

18:06 Džbánov - motorová stříkačka PS 12, 3 ks hadice B, 

18:08 Sudislav n.Orl. - motorová stříkačka PS 12, 3 ks hadice B, 

18:10 Jehnědí  - motorová stříkačka PS 12, 1 ks hadice B, 

18:10 Svatý Jiří - motorová stříkačka PS 12, 1 ks hadice C, 
18:12   Lokalizace požáru, zamezení šíření a hašení stromu. 

18:12 - 18:15  Likvidace ložisek požáru a kontrola ohnisek. 

18:16 Požár zlikvidován.  
18:18 - 18:30 Úklid materiálu a příprava strojů k zazimování. 

18:30 Odjezd jednotek k vyhodnocení zásahu do Obecní hospody. 

 

Do místa prověřovacího cvičení se dostavila družstva:  

 

Jehnědí v počtu 8 členů. Oucmanice v počtu 8 členů. Svatý Jiří v počtu 4 členů. 

Džbánov v počtu 3 členů Sudislav nad Orlicí v počtu 6 členů. 

 

Družstvo z Louček se na prověřovací cvičení nedostavilo. 

 

Prověřovací cvičení proběhlo dle stanoveného plánu, který byl upraven vzhledem k místním 

podmínkám (podmáčený terén po deštích a zabránění škodám na obecních a soukromých 

pozemcích) a počtu účastníků.  

 

Zjištěné závady a nedostatky: všechna družstva mimo družstev ze Svatýho Jiří a Jehnědí provedlo 

požární útok bez přileb - byla poučena o nutnosti používání ochranných pomůcek a družstva ze 

Svatýho Jiří a Jehnědí byla pochválena. 

 

Všechna družstva dostala za úkol připravit stroje k zazimování. 

 

 

Za 7. okrsek Minář Leoš  - velitel okrsku  


