
ČINNOST JEDNOTKY SDH PÍSKOVÁ LHOTA V ROCE 2017 

 

 Rok 2017 byl zahájen přípravou podrobného plánu odborné přípravy, zejména 

pak časový harmonogram školení. Byly dohodnuty další činnosti jednotky, soupis 

oprav a údržby požární zbrojnice, techniky a jiných technických či věcných prostředků. 

V předjaří pak ještě proběhla schůze našeho okrsku, kde se naplánovaly a doplnily 

další, společné akce. 

 

• Odborná příprava 

V rámci odborné přípravy JPO proběhlo v roce 2017, kromě školení 

dle „Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany“, 

také cvičení jednotek sborů okrsku, školení obsluhovatelů motorových pil, odborná 

příprava velitelů a strojníků, při HZS ÚO Nymburk a školení řidičů. 

Pravidelná odborná příprava jednotky SDH obce Písková Lhota probíhala průběžně, 

podle rozpracovaného Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek 

požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky v roce 

2017, vydaného na základě Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné 

přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. 

Cvičení okrsku proběhlo 28. dubna. Jeho tématem byla „Záchrana osob 

zasažených pádem stromu.“ Šlo zde o prověření vybavenosti a odborných znalostí 

předlékařské pomoci. Jednalo se o simulaci mimořádné události, při níž došlo 

k zavalení osoby padlým stromem. Jedna osoba čekala u místa události na příjezd 

jednotky, komunikovala, naváděla k místu zásahu, nicméně jednala zmateně. 

Při preventivní předlékařské prohlídce bylo odhaleno, že tato osoba byla zasažena 

stromem a měla skryté zranění.  Druhá, zavalená osoba byla při vědomí, vykazovala 

však mnohačetná zranění (zhmožděniny zlomeniny). Souběžně proběhla záchrana 

zraněných, šetrné odstranění části stromu, předlékařská pomoc, zejména kontrola 

životních funkcí, fixace zlomenin a transport.   

Dne 18. října proběhlo v prostorech hasičské zbrojnice SDH Písková Lhota 

opakovací školení obsluhovatelů motorových pil. Tento kurz byl určen pro držitele 



kvalifikace „Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu“. Absolvovali jej členové 

z různých SDH okresu Nymburk, mezi nimiž figurovali i dva naši hasiči.  

5. listopadu se konala Odborná příprava velitelů JPO V „Velitelský den“ 

v prostorech stanice HZS ČR, ÚO Nymburk. Byly zde předneseny informace 

o aktivitách a statistická data, zásahů HZS ČR a JPO obcí okresu Nymburk, dle SSU, 

dále proběhla prezentace techniky a školení velitelů jednotek a velitelů družstev JPO 

V.   

V závěru roku 2017 absolvovali naši řidiči a strojníci, určení k řízení požární 

techniky obce (dopravního automobilu), pravidelné školení řidičů. To proběhlo 

14. prosince v klubovně SDH. Školení vedl lektor nedaleké autoškoly a zúčastnilo 

se jej sedm členů SDH a jedna osoba v pracovněprávním vztahu k obci. 

 

• Další činnosti jednotky 

Po ukončení rekonstrukce šatny v požární zbrojnici, kterou členové jednotky 

svépomocně, s finančním přispěním obecního úřadu, dokončili v roce 2016, 

následovala oprava poslední části objektu, a to garáže požární techniky. V průběhu 

roku 2017 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory, stěny strop a kompletní elektroinstalace, 

vč. přípravy na elektrický pohon vrat a konzervaci akumulátoru vozidla.  

Jako každý rok i v roce 2017 jednotka obce asistovala při společensko-kulturních 

akcích, pořádaných obecním úřadem, či mateřskou školou. Jednalo se zejména 

o spolupořádání a zajištění požární bezpečnosti při pálení čarodějnic 1. května 

a výpomocí mateřské škole při pořádání vánočního jarmarku s oficiálním rozsvěcením 

vánočního stromu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany 

a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky1 

 v roce 2017 

 

H, T-STS, T-TaCHS, S, VJ, VD 

LEDEN 

 

• Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím 
právo přednostní jízdy 

 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

ÚNOR 

 
 

• Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při 
zásahu. 
 
 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

BŘEZEN 

 

• Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádu 
jednotek PO. 

• Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o 
zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, 
kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných 
událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a 
dokumentace o vedení zásahů. 

• Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na 
místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím 
apod.) 

 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

                                                           
1 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření 

pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 

 



DUBEN 

 

Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO: 

Metodický list: č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela),  

                           č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu el. proudem (novela),  

                      č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela)  
 

 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

KVĚTEN 

• Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru 
v zásahovém obvodu jednotky 

• Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:  
           Metodický list: č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela), 
           č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým 
           fotovoltaickým systémem (nový) 
           č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím 
           zařízením (nový)  
 
 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

ČERVEN 

• Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO: 
           Metodický list: č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový) 
                                   č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový) 

                        č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské 
                        služby (nový) 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

ČERVENEC - SRPEN 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

ZÁŘÍ 

• Dálková doprava vody na místo zásahu 

• Používání OOP při zásahu 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  



ŘÍJEN 

• Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu 

• Odškodnění úrazu člena jednotky PO a zásahu 

• Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, 
povinnost mlčenlivosti 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

LISTOPAD 

• Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO: 
              Metodický list: č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních 
                                      látek (novela) 
                                      č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela),  
                                      č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických 

                                      zařízení a vedení pod napětím do 400 KV 

                                      (novela) 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s motorovou pilou 

 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

PROSINEC 

• Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a 
naplňování databáze. 

 

• Referenční školení řidičů -  pro všechny řidiče požárních automobilů 
 

S Kondiční jízdy s požární technikou  

 

 

 


