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VATROGASNE 

VJEŽBE

GORAN RUŽIĆ, bacc. ing. sec.

Viši vatrogasni časnik

Vatrogasni tehničar
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Nastavni plan predmeta
• Odrađivanje vježbi prema vatrogasnom 

vježbovniku (Vježbe od 1-14)

• Visinske vježbe

• Rad s vatrogasnim spravama i opremom
– Vrste mlazeva

– Rad s izolacijskim aparatima

– Rad sa aparatima za početno gašenje požara

• Taktičke vježbe
– Taktički nastup vatrogasne grupe

– Taktički nastup vatrogasnog odjeljenja

– Tačkički nastup više vatrogasnih odjeljenja
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1. Dan vježbi.
• Vatrogasne vježbe

– Vježba 1.

• Vježba sa 2’’C’’ mlaza, sa hidranta, 6 vatrogasaca

– Vježba 2.

• Vježba sa 1’’C’’ mlazom, sa hidranta, 3 vatrogasca

– Vježba 3.

• Usisni vod sa 6 vatrogasaca

– Vježba 4.

• Usisni vod sa 3 vatrogasca

– Vježba 5.

• Vježba sa VMŠ sa 2’’C’’ mlaza, otvoreno nalazište, 6 vatrogasaca

– Vježba 6.

• Vježba sa VMŠ sa 2’’C’’ mlaza, sa hidranta, 6 vatrogasaca

– Vježba 7.

• Vježba sa VMŠ sa 1’’C’’ mlazom, otvoreno nalazište, 3 vatrogasca

– Vježba 8.

• Vježba s 1’’C’’ mlazom, opskrba vodom iz hidrantske mreže, 3 
vatrogasca
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2. Dan vježbi .
• Vatrogasne vježbe

– Vježba 9.
• Vježba sa NV sa 2’’C’’ mlaza, otvoreno nalazište, 6 

vatrogasaca

– Vježba 10.
• Vježba sa NV sa 2’’C’’ mlaza, sa hidranta, 6 vatrogasaca

– Vježba 11.
• Vježba sa NV sa 2’’C’’ mlaza, sa hidranta, 6 vatrogasaca, 

navalna grupa sa I.A. 

– Vježba 12.
• Vježba sa NV sa 1’’C’’ i 1 ‘’B’’ mlazom, sa hidranta, 6 

vatrogasaca

– Vježba 13.
• Vježba sa NV sa 1’’C’’ mlazom i 1’’C’’ mlazom pjene, sa 

hidranta, 6 vatrogasaca

– Vježba 14.
• Vježba sa NV sa 1’’C’’ mlazom i 1’’C’’ mlazom pjene, sa 

hidranta, 6 vatrogasaca, navalna grupa sa I.A
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3. Dan vježbi 
• Visinske vježbe

– Rad sa sastavljačom

– Rad sa rastegačom

– Izbava

– Samoizbava

– Postavljanje cijevne pruge po ljestvama

– Postavljanje cijevne pruge po fasadi

• Tehnička služba u vatrogastvu

– Rezanje automobila ako bude dostupan
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4. Dan vježbi
• Rad sa vatrogasnom opremom

• Upotreba mlaznica

– Vrste mlazeva

– Upotreba mlazeva

– Postavljanje ‘’B’’ mlaza

– Postavljanje mlaza pjene

• Rad sa izolacijskim aparatima

– Opremanje sa izolacijskim aparatima

– Rad sa izolacijskim aparatima

• Rad sa aparatima za početno gašenje požara
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5. Dan vježbi
• Taktički zadaci

– Taktički nastup vatrogasne grupe

– Taktički nastup vatrogasnog odjeljenja

– Taktički nastup više vatrogasnih odjeljenja

• Taktika gašenja i taktički nastup u gašenju

– Stanova i kuća u prizemlju

– Podruma 

– Krovova kuća i gospodarskih objekata

– Gospodarskih objekata

– Vozila, traktora
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6. Dan vježbi 
• Priprema za ispit

• Ispit
– Vježba prema vježbovniku (vježbe 9, 10, 11, 12, 13, 14)

• Ocjenjivanje vježbe izvršit će se na način da se izvuče broj vježbe, te uloga 
u vježbi

• U samom ocjenjivanju gledat će se cjelokupni rad, tj. opći dojam 
poznavanja same vježbe i radnji koje treba odraditi 

– Taktička vježba (2 vježbe, u svakoj polovica polaznika)
• Odradit če se taktički zadatak u koje će biti uključeno:

– Zapovjednik intervencije 1 vatrogasac

– Navalno vozilo 6 vatrogasaca

– Autocisterna 3 vatrogasca 

– Prateće vozilo DVD-a 6 vatrogasaca

» UKUPNO 16 vatrogasaca

• Cilj je odraditi zadatak sa stvaranjem dojma intervencije, te postupanja 
snaga na istoj

• Ocjenjivat će se ukupni rad pojedinog odjeljenja, te cjelokupne intervencije

• Mogući taktički zadaci:
– požar kuće s mogućnošću širenja na gospodarski objekt sa udaljenim 

izvorom vode

– Požar proizvodnog pogona pilane, sa širenjem na suhu travu, te šumu 
u blizini, sa relejnom dobavom vode
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ZAPOVIJED

• NAVALNO VOZILO

– Navalna grupa, sa voditeljem, opremljena I.A., vrši evakuaciju stanara doma, te 

pretraživanje prostora

– Vodna grupa postavlja ''B'' cijevnu prugu do prve razdjelnice van objekta,. Nakon 

postavljanja ''B'' cijevne pruge, opremaju se I.A., uzimaju opremu za 1 ''C'' mlaz, 

te vrše gašenje požara.

• AUTOLJESTVA

– Navalna grupa oprema se I.A., te pristupa spašavanju ugroženih stanara, uz već 

postavljenu ''B'' cijevnu prugu po ljestvi u slučaju potrebe gašenja. Vrše 

spašavanje na način da navalni 2 ulazi u objekt na mjesto pogodno za 

spašavanje dok navalni 1 ostaje u košari i vrši spašavanje. Po završetku 

spašavanja pristupaju gašenju požara sa vanjske strane objekta

• AUTOCISTERNA

– Navalna grupa autocisterne oprema se sa I.A., te kreće na odimljavanje katova 

iznad, te provjeru stanova zbog mogućnosti nastradalih stanara doma.

– Vozači NV I AC vrše međusobnu opskrbu vodom,  te pronalaženje dodatnih 

izvora vode, te kontroliraju cijevnu prugu u vidnom području. Vozač autocisterne 

vrši opskrbu vodom ALJ

– Vozač autoljestve postavlja istu, te pomaže u spašavanju
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