Schvaluji:_________________________
Starosta obce Budětice – Huda Antonín

Plán
taktického cvičení
Vedoucí cvičení: velitel jednotky – Petr Huda
Velitel zásahu: VD – Roman Melka

Zpracoval: Roman Melka
Dne: 5.11.2014

I. Účel cvičení:
-

prověření akceschopnosti JSDH Budětice (JSDH Vlkonice)

II. Cíl cvičení:
-

praktické ověření obecných postupů a zásad činnosti jednotky při zásahu zaměřeného na
požár budovy

-

použití požární techniky a agregátů, použití technických prostředků, jízda k zásahu

-

bojové rozvinutí proudů, dálková doprava vody

-

radiokomunikace na místě zásahu včetně spojení s KOPIS, funkce svolávacího systému

-

evakuace osob, transport zraněné osoby včetně poskytnutí neodkladné první pomoci

-

použití dýchacích přístrojů, použití ochranných prostředků hasiče

III.

Místo a termín provedení:

-

29.11.2014 od 18:07 do 19:30hod

-

Budětice č.p. 47, budova obecního úřadu:
1NP - kancelář a zasedací místnost OÚ, skladové prostory,
2NP – byty, tělocvična, veřejná knihovna, síň tradic -expozice řemesel
3NP – byty

IV.
-

Námět cvičení:

Požár v prostoru síně tradic a expozice řemesel obce v 2NP s následným rozšířením

V. Způsob provedení:
-

vznik požáru vlivem technické závady monitoru počítače, rozšíření požáru

-

nahlášení události na linku TCTV 112, vyhlášení poplachu jednotce, výjezd a doprava jednotky
na místo události

-

průzkum, evakuace, vyhledání zraněných osob,

-

1.útočný proud C po schodišti do 2NP, 2. útočné proudy C z vnější strany budovy,

-

transport zraněné osoby, použití fixačních prostředků, první pomoc ,

-

dálková doprava vody z požární nádrže na požářiště (1.MS 8 -2.MS 8 – CAS 24), řízení provozu
na komunikaci při použití přejezdových můstků pro dopravní vedení vody na požářiště

-

použití agregátů pro osvětlení místa zásahu, přístup do uzavřených prostor(EC ,MRP),

-

radiokomunikace na místě zásahu, komunikace s operačním střediskem KOPIS Plzeň

-

použití dýchací techniky

VI.

Materiálně zabezpečené cvičení:

-

požární technika a technické prostředky JSDH Budětice

-

el. vyvíječ umělého dýmu - HZS Klatovy

VII. Účast cvičících jednotek:
-

JSDH Budětice :
CAS 24 Š706 RTHP – družstvo 1+5
VEA Tatra 613 – družstvo 1+4
PMS 8 – družstvo 1+3
DA 8 A30 (Vlkonice) – družstvo 1+6

VIII. Časový harmonogram:
P.č.
1

Čas
úsek:

Událost

18:06 zpozorování
požáru
2

Stav

činnost cvičících

nahlášení události

pož. byl zpozorován
nájemníkem bytu v budově

provádí
vedoucí
cvičení
vedoucí
cvičení

4

18:07 nahlášení na
KOPIS
18:08 -- vyhlášení
18:10 poplachu
18:15 výjezd jednotky

zpracování dané
informace
z KOPIS je předána
informace jednotce
výjezd k zásahu

telefonicky oznámeno
na linku 112 –KOPIS Plzeň
pomocí sirény,AMDS a SMS
je vyhlášen poplach
po svolání členů vyjíždí
jednotka k zásahu

5

příjezd na
18:20 místo zásahu

Jednotka je na místě

6

18:21 Průzkum

místo zásahu

7

18:25 zásah

činnost zásahu

8

19:30 odjezd z místa
zásahu

Jednotka provádí přípravu
velitel zásahu
na místě zásahu
Velitel provádí průzkum
velitel zásahu
místa zásahu
útočné proudy, vyhledávání hasiči
osob, první pomoc, osvětlení
místa zásahu, odstranění
překážek k budově
velitel zásahu

3

KOPIS
velitel zásahu

VIII. Plán spojení:
-

spojení na místě zásahu – zásahový kanál ,,K“

-

spojení s KOPIS Plzeň – kanál 36 Svatobor (PKT 961-CAS 24, PKT 962-VEA)

IX.

Bezpečnostní opatření:

Dodržování zásad BOZP a taktických postupů jednotlivých činností

X. Obsazení techniky:
CAS 24 Š706 RTHP

VEA Tatra 613

VD-Roman Melka

VD- PetrJanečka

Strojník- Milan Krippel

Strojník - Václav Josefík st.

Hasič č1. - Martin Štěch

Hasič- Václav Josefík

Hasič č2.- Jiří Josefík

Hasič- Pavel Štěch

Hasič č.3 - Jan Sekyra

Hasič- Ladislav Karas

Hasič č4.- Pavel Huda

DA8 A30 (Vlkonice)

PMS 8

VD- Radek Smetana
Strojník – Václav Smetana

Strojník- Václav Fiala

Hasič č1. – Jiří Smetana

Hasič č.1 – Luboš Fiala

Hasič č2. – František Kněz

Hasič č.2 – Václav Korda

Hasič č3. – Josef Kratochvíl

Hasič č.3 – Jan Toucha

Hasič č4. – Antonín Šrámek
Hasič č.5 – Emanuel Smetana

Fotodokumentace.

Dálková doprava vody délka 340m.

Objekt

Bojové rozvinutí proudů

Informace o cvičení :
Obec Budětice :
starosta – Antonín Huda
místostarostka – Ing. Olga Chmelíková
Pozn. seznámení nájemců obecních bytů v budově s plánem a postupem cvičení, zajištění obecné
informace obyvatelstvu obce o konání taktického cvičení prostřednictvím veřejného rozhlasu min.
1den před provedením cvičení z hlediska zajištění bezpečnosti přihlížejících (zejména děti) a z důvodu
eliminace stresové situace pro obyvatele žijící v blízkosti místa provedení taktického cvičení.

HZS Plzeňského kraje:
ředitel ÚO Klatovy – plk. Ing. Aleš Bucifal
velitel stanice PS Sušice – npor. Bc. Petr Ježek
velitel stanice PS Horažďovice – npor. Mgr. Petr Papoušek
KOPIS Plzeň

Dodatek, poznámky,připomínky:
Figuranté:
-

členové kolektivu mladých hasičů

-

členové SDH

Časoměřič
-

Josef Peleška

Foto a video záznam
-

Blanka Melková

-

Petr Huda

-

Antonín Huda

-

Carola Pospíšilová

