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1. Cíl cvičení 

Cvičení má za cíl prověřit součinnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (SDHO) 
města Strakonice v případě vyhlášení požárního poplachu s důrazem na hašení požáru v místě 
konání kulturních akcí a v prostoru kulturních památek. 

 

Při prověřovacím cvičení bude kladen důraz na: 

- příjem zprávy, vyhlášení požárního poplachu, výjezd požárních jednotek a způsob 
jízdy k zásahu, 

- vedení zásahu v návaznosti na ustanovení Cvičebního a Bojového řádu jednotek 
požární ochrany, 

- organizaci a řízení zásahu, 

- nasazení a využití požární techniky, 

- zásobování nasazených sil a prostředků vodou, 

- průchodnost komunikací a nástupních ploch, 

- organizaci spojení, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, 

- úroveň kázně při zásahu. 
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2. Místo a termín provedení cvičení 

Místo (viz obr. č.1): 

- areál letního kina Strakonice (1,2), 

- pravý břeh řeky Otavy, nástupní plocha pro požární techniku (3, 4), 

- 2. a 3. nádvoří Strakonického hradu (5, 6), 

- vodní plocha řeky Otavy v prostoru lávky pro pěší (7). 

 

Termín provedení 

Datum:  31.10.2014   

Čas:   16:00 – 18:00 

 

Bod č. Souřadnice GPS Bod č. Souřadnice GPS 

1 49°15'27.417"N, 13°54'00.089"E 5 49°15'29.735"N, 13°54'05.430"E 

2 49°15'29.197"N, 13°53'58.243"E 6 49°15'31.292"N, 13°54'05.668"E 

3 49°15'31.337"N, 13°54'00.249"E 7 49°15'32.403"N, 13°53'58.246"E 

4 49°15'31.271"N, 13°53'58.345"E   

 

Obrázek č. 1: Místo provedení prověřovacího cvičení jednotek SDH města Strakonice – 2014 
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3. Námět a rozsah cvičení 

Od 14:00 probíhá v areálu letního kina koncert populární hudební skupiny. Hlediště je plně 
obsazeno, cca 1 000 osob, převážně mladých lidí ve věku 15 – 30 let. V 15:15 část diváků 
opustila svá místa, shromáždila se před pódiem a začala používat nepovolenou pyrotechniku. 
Pořadatelé vyzvali neukázněné diváky, aby opustili prostor před tribunou. Výtržníci 
neuposlechli výzvy pořadatelů, začali vytrhávat sedačky, házet je na pódium a do hlediště 
mezi ostatní diváky. 

V 15:30 pro nezvládnutelnost situace a pod hrozbou újmy na zdraví osob a poškození majetku 
se rozhodli pořadatelé koncert ukončit. Byly povolané hlídky PČR a Městské policie. Koncert 
byl v 15:40 ukončen a větší část diváků organizovaně opouští areál letního kina ve směru – 
pěší lávka, 3. a 2. hradního nádvoří, příjezdová cesta Pod hradem.  

Neukáznění diváci (cca 20 osob) odmítli opustit areál letního kina. V 15:55 v hledišti zapálili 
oheň a iniciovali neznámou pyrotechniku. Pořadatelé nahlásili vznik požáru na linku 112. 

1. etapa prověřovacího cvičení 

16:00 je vyhlášen „POPLACH“ pro jednotky SDHO města Strakonice. Místem požáru je 
areál letního kina. V 16:10 na 3. hradním nádvoří vznikl další požár, který pravděpodobné 
založila část neukázněných diváků. Byly zapáleny europalety a povrchový izolační materiál 
(IPA) z blízkého staveniště Dětské knihovny. 

16:10 – přijíždí jednotky SDHO města Strakonice s dvěma vozidly CAS 25 a po provedení 
průzkumu velitel zásahu určuje nasazení sil a prostředků do areálu letního kina.  

16:13 - postupně dojíždějí tři jednotky, z nichž VZ dvě nasazuje na doplňování vody do CAS 
25 a jednu zasílá na 3. hradní nádvoří hasit požár. 

17:00 – byl uhašen požár v areálu letního kina, v prostoru se nenacházely žádné osoby, které 
by bylo třeba vyprošťovat. Výtržníci byli zadrženi a odvedeni příslušníky Městské policie.  

2. etapa prověřovacího cvičení 

17:05 – podařilo se uhasit požár na 3. nádvoří hradu, ale létající jiskry a část lepenky vlivem 
větru zasáhly střechu Šmidingerovy knihovny. Pod střechu vnikly pravděpodobně přes 
otevřený světlík, kde začal hořet krov. Velitel zásahu rozhodl zahájit hašení ze střechy z věže 
– Rumpál, zdroj vody z podzemního hydrantu umístěného na 2. nádvoří (nácvik bez 
zavodnění) a z nadzemního hydrantu provádět ochranu ve směru na muzeum a vstup z 1. 
hradního nádvoří 

17:05 – hlídce Městské policie jeden z přihlíženích fanoušků oznámil, že do řeky z pěší lávky 
skočil do vody mladý muž v podnapilém stavu, který se už nevynořil. Velitel zásahu nařídil 
použít záchranný člun a zahájit pátrání po nezvěstné osobě. 

17:25 – nezvěstná osoba byla vytažena z vody a byla jí poskytnuta první pomoc. 

17:45 – zachráněná osoba byla předána příslušníkům ZZS. 

17:45 – požár střechy Šmidingerovy knihovny byl uhašen. 
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4. Způsob provedení cvičení 

Řídícím prověřovacího cvičení je velitel JSDHO města Strakonice, který je zároveň velitelem 
zásahu.  

Poplach jednotkám JSDHO bude vyhlášen z OPIS HSZ JčK České Budějovice: 

- zasláním hlasové zprávy, 

- zasláním textové zprávy SMS, 

- sirénou v městské části Dražejov bude spuštěna z OPIS 

v městské částí Modlešovice ručně z požární zbrojnice. 

Jednotky SDHO budou vyjíždět k místu zásahu z míst stálé dislokace.  

Při výjezdu ze základny k místu zásahu bude použito výstražné světelné a zvukové zařízení.  

Příjezd JSDHO na místo zásahu bude v reálných časových intervalech, odpovídajících 
vzdálenosti mezi místem dislokací jednotky a místa požáru. 

Umělý dým požáru bude simulován v hledišti letního kina a na 3. hradním nádvoří za pomoci 
dýmovnic.  

2. etapa cvičení v prostoru 2. hradního nádvoří bude provedena nezavodněnými proudy, bez 
použití dýmovnic. 

Spojení v průběhu prověřovacího cvičení bude zabezpečeno pomocí kapesních radiových 
stanic 

Ukončení prověřovacího cvičení oznámí řídící prověřovacího cvičení na OPIS HZS JčK 
České Budějovice.  
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5. Materiálně-technické zabezpečení cvičení 

Materiální zabezpečení: 

- zásahová technika jednotek SDHO města Strakonice, 

- materiál pro jištění hadic na věži Rumpál (2 x hranoly 10x10x110 cm; vázací lana), 

- dýmovnice k imitování ohně (v součinnosti s 25. plrp Strakonice). 

 

Technické zabezpečení: 

Druh zabezpečení Organizace Osoba Spojení 

Přístup do areálu letního 
kina 

Městské kulturní 
středisko Strakonice 

ředitelka 
Eva Dresslerová 

 
602 449 640 

Zvířetník ve hradním 
příkopu 

MÚ Strakonice František Lebeda 602 787 699 

Vstup do muzea - věž 
Rumpál 

Muzeum Strakonice ředitelka 
Ing. Ludmila Koštová 
Štěpán Krásl/ Strouhal 

 
739 468 095 
380 422 603 

Zpřístupnění podzemního 
hydrantu na 2. hradním 
nádvoří 

Technické služby 
Strakonice 

ředitel 
Ing. Ludvík Němejc 
Jindřich Vondřička 

 
724 262 676 
380 420 410 

Zabezpečení průchodnosti 
prostoru prověřovacího 
cvičení, ostraha techniky 

Městská policie velitel 
Milan Michálek 
hlídka – 2 příslušníci MP 

 
602 131 870 
383 700 193 

Zadýmování MÚ Strakonice Ing. Bc. Stanislav Štěpánek 606 030 316 
 

 

 

 



PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ jednotek SDH města Strakonice – 2014 

8 

6. Zúčastněné jednotky SDH a technika   

Zasahující 
jednotky 

Dislokace Technika Počet 
osob 

JPO III/2 Strakonice 

číslo jednotky: 316100 

CAS 25; ST 48-15 – LIAZ 101 

CAS 25; ST 40-18 – ŠKODA 

VW Transporter; 6C4 8676 

loď na přívěsu 

1  

1 + 8 

1 + 8 

Přední Ptákovice 

číslo jednotky: 316102 

AS 16; ST-28-68 – Praga RN 

PMS 12 

1 + 8 

Dražejov 

číslo jednotky: 316103 

DA 12; 4C1 9868 – AVIA A31 

Plovoucí motorové čerpadlo 

1 + 12 

JPO V 

Modlešovice 

číslo jednotky: 316199 

DA 12; AR 39-12 – AVIA A21 

PMS 12 

1 + 11 
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7. Časový harmonogram 

Čas Situace Provádí Předpokládaná činnost 

15:50 Pokyn pro vyhlášení cvičného poplachu 
k zahájení prověřovacího cvičení. 

řídící prověřovacího 
cvičení, KOPIS 

Telefonát. 

16:00 Vyhlášení POPLACHU pro jednotky 
SDHO města Strakonice.   

KOPIS České 
Budějovice 

Příslušníci JSDHO jsou vyrozuměni hlasovou zprávou a SMS. 

Sirénou – JPO Dražejov (KOPIS), JPO Modlešovice (ručně). 

16:08 Výjezd JPO Strakonice1, 2. JPO Strakonice 1, 2 Přesun na místo požáru 

16:10 Příjezd JPO Strakonice1, 2 na místo 
zásahu. 

VZ, velitelé JPO 
Strakonice 1, 2 

VZ vydává velitelům JPO rozkaz k hašení požáru v areálu 
letního kina. 

16:10 – 16:45 Zásah JPO Strakonice1, 2 – hašení požáru 
v areálu letního kina. 

 

 

JPO Strakonice 1, 2 Velitelé jednotek organizují průzkum v areálu letního kina: 

- posouzení rozsahu požáru, 

- vyčlení 2 hasiče s dýchacími přístroji SATURN k zjištění 
přítomnosti osob, zvířat, … 

Na základě průzkumu určují nasazení sil a prostředků do areálu 
letního kina: 

- od cisteren vytvoří 2 útočné proudy C52 za použití 
dýchacích přístrojů SATURN, 

- hašení. 

16:10 Výjezd JPO – Přední Ptákovice (PP) , 
Dražejov (DR), Modlešovice (MO). 

JPO PP, DR, MO Přesun na místo požáru. 

16:13 Příjezd JPO Dražejov. VZ, velitel JPO DR VZ vydává veliteli JPO rozkaz k hašení požáru na 3. nádvoří 
hradu. Spustit na řeku plovoucí motorové čerpadlo, zapojit 
vývod C/52 a provádět zásah na požár. C proud směrovat přes 
hradební zeď směrem na řeku Otavu (použít žebřík). 
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Čas Situace Provádí Předpokládaná činnost 

16:15 Příjezd JPO Přední Ptákovice VZ, velitel JPO PP VZ vydává rozkaz veliteli JPO k doplňování CAS družstva 
Strakonice 1.  

K dodávce vody použít požární stříkačku PMS 12, hadici B/75 a 
přetlakový ventil. 

16:18 Příjezd JPO Modlešovice VZ, velitel JPO MO VZ vydává rozkaz veliteli JPO k doplňování CAS družstva 
Strakonice 2.  

K dodávce vody použít požární stříkačku PMS 12, hadici B/75 a 
přetlakový ventil. 

16:15 – 16:45 Dodávka vody pro JPO Strakonice 1 JPO PP - přesun JPO na místo zásahu (pravá strana pěší lávky),  

- příprava čerpadla PMS12, savice, sací koš, záchytné a 
ventilové lano, 

- rozvinutí hadice B75 a přes přetlakový ventil  napojit na 
vozidlo CAS 25 Trambus, 

- velitel JPO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu – 
připravenost k dodávce vody. 

16:18 – 16:45 Dodávka vody pro JPO Strakonice 2 JPO MO - přesun JPO na místo zásahu (levá strana pěší lávky), 

- příprava čerpadla PMS12, savice, sací koš, záchytné a 
ventilové lano, 

- rozvinutí hadice B75 a přes přetlakový ventil  napojit na 
vozidlo CAS 25 Trambus, 

- velitel JPO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu – 
připravenost k dodávce vody, 
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Čas Situace Provádí Předpokládaná činnost 

16:13 – 16:45 Hašení požáru na 3. hradním nádvoří JPO DR - přesun JPO na místo zásahu (3. hradní nádvoří),  

- příprava plovoucího motorového čerpadla a spuštění na 
řeku, 

- rozvinutí hadice C52 přes branku v zadní části nádvoří 
rozvinout útočné vedení C od čerpadla z řeky Otavy na 
požár (reálně přes hradbu na řeku s použitím žebříku), 

- velitel JPO zahlásí veliteli zásahu zahájení hašení. 

16:45 – 17:00 Sbalení požární techniky, příprava k 
odjezdu 

JPO DR - zrušit útočné vedení a uložit materiál do vozidla, 

- velitel JPO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu. 

16:45 – 17:00 Dodávka vody od techniky CAS 25 JPO Strakonice 1, 2, 

JPO PP, 

JPO MO 

- JPO Přední Ptákovice a Modlešovice provádí dodávku 
vody do CAS 25, 

- JPO Strakonice 1, 2 doplnění cisteren CAS 25 vodou, 

- velitelé PJO zahlásí veliteli zásahu splnění úkolu. 

17:00 – 17:05 Vydání rozkazu k hašení požáru v prostoru 
2. hradního nádvoří 

VZ, velitelé JPO DR, 
PP, MO 

VZ vydává rozkaz: 

- pro JPO Dražejov – provést útočné vedení od 
rozdělovače k objektu Rumpál v prostoru 2. hradního 
nádvoří. Provést útočný proud z ochozu věže směrem na 
střechu knihovny, 

- pro JPO Přední Ptákovice, Modlešovice – provést 
dopravní vedení od nadzemního a podzemního hydrantu 
v prostoru 2. hradní nádvoří, 

- pro JPO Strakonice 1, 2 – spustit člun na vodu a provádět 
záchranu tonoucí osoby ve vodním toku. 

17:05 Vydání rozkazu k záchraně tonoucí osoby z 
řeky 

VZ, velitelé JPO 
Strakonice 1, 2 

VZ vydá rozkaz: 

- pro JPO Strakonice 1, 2 – spustit člun na vodu a provádět 
záchranu tonoucí osoby z řeky (jednotky se vystřídají). 
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Čas Situace Provádí Předpokládaná činnost 

17:05 – 17:30 Budování útočného vedení pro hašení 
z věže Rumpál 

JPO DR - přes únikové schodiště vejít do muzea na spojovací 
ochoz k věži Rumpál, 

- ze spojovacího ochozu spustit hadici C52 k patě věže, 

- z horního ochozu spustit hadici C52 ke spojovacímu 
ochozu, 

- propojit a upevnit hadice C52, 

- ukončit útoční proud proudnící C ve směru na střechu 
knihovny, 

- velitel JPO nahlásit veliteli zásahu splnění úkolu. 

17:05 – 17:30 Napojení rozvaděče k hydrantu, připojení 
hadice u paty věže 

JPO MO - rozvinout hadice B a provézt napojení rozdělovače od 
podzemního hydrantu, 

- připojení hadice C52 u paty věže k rozdělovači, 

- velitel JPO nahlásit veliteli zásahu splnění úkolu. 

17:05 – 17:30 Rozvinutí útočného vedení ve směru muzea 
a brány 1. hradního nádvoří 

JPO PP - rozvinout útočné vedení od nadzemního hydrantu přes 
rozdělovač na ochranu prostoru ve směru vstupu do 
muzea a brány 1. hradní nádvoří, 

- velitel JPO nahlásit veliteli zásahu splnění úkolu. 

17:05 – 17:30 Záchrana tonoucí osoby v řece Strakonice 1, 2 - spustit člun na vodu, 

- velitel JPO zahlásit veliteli zásahu připravenost k plnění 
úkolu,  

- provádět záchranu tonoucí osoby na vodním toku 
(imitace topící se osoby barelem).  

17:30 Rozkaz k ukončení cvičení VZ, velitelé JPO VZ vydat rozkaz pro ukončení činnosti cvičícím jednotkám a 
nařídit přípravu k přesunu na nové místo určení, čas odjezdu 
17:55. 
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Čas Situace Provádí Předpokládaná činnost 

17:30 – 17:55 Příprava JPO k odjezdu velitelé JPO a JPO  - sbalení techniky a výstroje, uložení do vozidel, 

- příprava k odjezdu, 

- seřazení kolony na silnici před letním kinem. 

17:55 Hlášení připravenosti k odjezdu VZ, velitelé JPO - velitelé JPO zahlásí veliteli zásahu připravenost 
k odjezdu. 

18:00 – 18:15 Nástup cvičících jednotek, vyhodnocení 
prověřovacího cvičení 

starosta, VZ, řídící 
cvičení 

- VZ podá hlášení starostovi města, 

- vyhodnocení cvičení starostou města. 
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8. Bezpečnostní opatření 

Prověřovacího cvičení se zúčastní jen členové zásahových jednotek, kteří se pravidelně 
zúčastňovali po dobu výcvikového roku školení v oblasti požární ochrany (PO)!  

Veškeré činnosti v průběhu prověřovacího cvičení budou prováděny podle zásad uvedených v 
Bojovém a cvičebním řádu jednotek PO.  

Zasahující příslušníci JPO  budou při prověřovacím cvičení užívat předepsanou výstroj a 
výzbroj.  

Všichni účastníci cvičení budou při zásahu dodržovat zásady BOZP. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ JEDNOTEK SDHO MĚSTA STRAKONICE 
31.10.2014, 1. etapa      1 list A3 

Příloha č. 1: PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ JEDNOTEK SDHO MĚSTA STRAKONICE 
31.10.2014, 2. etapa      1 list A3 
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