
PROPOZICE 

Praktický výcvik jednotek požární ochrany  

 

Pořadatel:  Okresní sdružení hasičů Kolín 

Termín:  25. 03. 2017  

Místo:   Zásmuky – areál bažantnice (fotbalové hřiště) 

Velitel cvičení: Libor Skala 

Časový rozvrh:  8:00 – 8:30 presence 

   8:30 nástup jednotek PO 

   9:00 zahájení výcviku 

   14:00 konec výcviku 

   14:30 vyhodnocení výcviku 

Kategorie JPO:  JPO V 

Družstvo:   minimálně o sníženém početním stavu (3+1) a maximálně o početním stavu (5+1) 

Přihlášky:  výhradně mailem na josef.zvonik@seznam.cz 

Námět cvičení: praktický a dovedností výcvik jednotek (JPO V)  

Cíl cvičení: Prověření jednotlivých JPO, které bude spočívat v plnění jednotlivých disciplín. Každá 

jednotka provede disciplínu bez zásahu rozhodčího. Po ukončení jednotlivé disciplíny 

bude jednotka seznámena s chybami, následně bude seznámena se správným 

postupem. Cílem cvičení je naučit a seznámit jednotky PO se základním prováděním 

jednotlivých disciplín. 

Způsob zahájení: Po příjezdu na místo disciplíny bude jednotka seznámena se svým úkolem. Jednotka 

bude vrácena zpět do vozidla a na pokyn rozhodčího začne provádět danou 

disciplínu. 

Hasičská výzbroj: V případě, že nebude jednotka disponovat odpovídající výbavou k danému úkolu, na 

místě každého stanoviště bude zajištěno odpovídající vybavení. 

Výstroj: Zásahový oblek nebo pracovní PS II, pevná kotníková obuv, rukavice, hasičská přilba, 

polohovací pás a motorová pila. 

 (pokud jednotka nedisponuje dostatečnými věcnými prostředky, tak se nemusí 

obávat veškeré prostředky budou k dispozici u jednotlivých disciplín)   

 

Disciplíny - výcviku: mapa disciplín viz. příloha č. 1 

1. Práce ve výškách (daný úkol bude simulován na zemi) 

Základy lanové techniky 

Uzly 

Sebejištění 
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Pracovní polohování 

 

Základní vybavení: součástí stanoviště  

  

2. Jízda zručnosti, testové otázky 

 

3. Zprůchodnění koryta potoku 

 

4. Požární útok včetně radiokomunikace 

 

5. Přívodní vedení 

 

6. PŘEKVAPENÍ 

 

7. Práce na zásahovém vozidle (teorie + praxe) 

Příloha č. 1 

 

Příloha č. 2 (Práce ve výškách a nad volnou hloubkou) 

 - Metodický list č. 1 (VÝŠ1) 

 - Metodický list č. 2 (VÝŠ2) 

 - Metodický list č. 3 (VÝŠ3) 

Příloha č. 3 (Technický výcvik – přívodní vedení) 

 - Metodický list č. 3 (DR3) 

 


