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Jarom�� 22.6.2012                           Zpracoval pprap. Miroslav Reil 



I.I.I.I.   
Téma cviTéma cviTéma cviTéma cvi����ení:ení:ení:ení:

  
Dvojité dopravní vedení „B“ od zdroje nebo stroje, zapojení armatur, instalace 
p�ejezdových m�stk�, úto�né vedení 4 C“, úto�ného vedení 2 C do poschodí a jedno 
úto�né vedení „B“. Záchrana zran�ných osob /vynesení a ošet�ení vykloubené nohy/. 

II.II.II.II.   
Cíl cviCíl cviCíl cviCíl cvi����ení:ení:ení:ení:  

Procvi�it spolupráci družstva dle cvi�ebního �ádu p�i zásahu. Procvi�it správné postupy, 
používání ochranných prost�edk� a jišt�ní zasahujících hasi��. Ov��it znalosti zdravov�dy a 
transportu zran�né osoby. 

III.III.III.III.   
ÚÚÚÚ����el cviel cviel cviel cvi����ení:ení:ení:ení:

- Procvi�it spolupráci družstva dle cvi�ebního �ádu 
- Prov��it používání OOP 
- Procvi�it komunikaci družstva mezi sebou 
- Prov��it správnost zapojení hadicového vedení a armatur 
- Prov��it znalosti ze zdravov�dy 

IV.IV.IV.IV.   
Termín:Termín:Termín:Termín:  

22.6.2012 v 17:00 hod. 

Rychnovek 

V.V.V.V.   
NámNámNámNám����t cvit cvit cvit cvi����ení:ení:ení:ení:

Požár skladovací haly a p�ilehlé administrativní budovy. 
Dále hrozí rozší�ení na sousední halu. 

VI.VI.VI.VI.   
ZpZpZpZp����sob provedení:sob provedení:sob provedení:sob provedení:  

  
Prakticky s použitím hasících látek. 



  

  
  

VII.VII.VII.VII.   
Materiální zabezpeMateriální zabezpeMateriální zabezpeMateriální zabezpe����ení cviení cviení cviení cvi����eníeníeníení

Hasivo – voda 
Izola�ní dýchací p�ístroje Pluto 
Zásahová MPT v�etn� vybavení 

VIII.VIII.VIII.VIII.   
ZúZúZúZú����astnastnastnastn����né složky né složky né složky né složky   

JEDNOTKA SDH JEDNOTKA SDH JEDNOTKA SDH JEDNOTKA SDH 
OBCEOBCEOBCEOBCE 

DRUŽSTVODRUŽSTVODRUŽSTVODRUŽSTVO TECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKA POPOPOPO����ET OSOBET OSOBET OSOBET OSOB 

Jarom�� – m�sto 2x 1+3 CAS 32 – 8200/800-S3R 
DA 8 –L1R 

8 

Jarom�� – Jezbiny 1+3 CAS 20 – 3400/210-S3R 5 
Jarom�� – Semonice 1+3 CAS 32 – 4000/230–S3R

DA 8 L1R 
5 

Jarom�� – Josefov 1+3 DA 8 – L1Z 4 
Rychnovek 1+3 PS-12 5 
Zvole 1+5 DA – L1 + PS-12 7 
He�manice 1+5 DA 8 – L1Z 7 

IX.IX.IX.IX.   
����ídící cviídící cviídící cviídící cvi����ení a velitel zásahuení a velitel zásahuení a velitel zásahuení a velitel zásahu

Za pZa pZa pZa p����ípravu a prípravu a prípravu a prípravu a pr����bbbb����h taktického cvih taktického cvih taktického cvih taktického cvi����ení zodpovídají následující osoby:ení zodpovídají následující osoby:ení zodpovídají následující osoby:ení zodpovídají následující osoby:   
  
�ižmá� Pavel 
Reil Miroslav 
Pi�os Ji�í 
Runštuk Zden�k   
  
  

����ídící cviídící cviídící cviídící cvi����ení:ení:ení:ení: �ižmá� Pavel 
Velitel zásahu:Velitel zásahu:Velitel zásahu:Velitel zásahu: Reil Miroslav 



X.X.X.X.   
Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka ����innosti jednotekinnosti jednotekinnosti jednotekinnosti jednotek

����asasasas    SituaceSituaceSituaceSituace    PPPP����edpokládaná edpokládaná edpokládaná edpokládaná ����innost složek IZSinnost složek IZSinnost složek IZSinnost složek IZS   
17:00 Vznik požáru  
17:02 Nahlášení požáru na KOPIS KHK KOPIS KHK p�ijímá zprávu o vzniku požáru 
17:04  KOPIS KHK vyhlašuje poplach Jednotkám PO 
17:14 JPO opoušt�jí základny Výjezd JPO k požáru 
17:15 P�íjezd na místo JSDH Rychnovek Zjišt�n p�edb�žný stav na míst� zásahu. Hlášení na 

KOPIS. Elektrický proud vypnut zam�stnanci, plyn není 
zaveden, v objektu se nacházejí dv� osoby. 

17.18 P�íjezd na místo JSDH Jarom�� – 
m�sto a JSDH Zvole 

VZ vydává rozkaz JSDH Rychnovek  - vytvo�it dopravní 
vedení 3B od PS 12, vodní zdroj CAS 32 JSDH Jarom��, 
sm�r nákladová rampa p�es místní komunikaci za pomocí 
p�ejezdových m�stk�. Další rozkaz JSDH Zvole - vytvo�it 
dopravní vedení 3B od PS 12, vodní zdroj CAS 32 JSDH 
Jarom��, sm�r administrativní budova. 

17:20 P�íjezd JSDH Jarom�� – Jezbiny a 
Semonice 

Vytvo�eno dvojíté dopravní vedení.  
VZ vydává rozkaz JSDH Jarom�� – Jezbiny – vytvo�it 1 
úto�ný proud 4C v dýchací technice od rozd�lova�e u 
administrativní budovy sm�r hala, v objektu se nacházejí 
dv� poh�ešované osoby a JSDH Jarom�� – Semonice – 
vytvo�it 2 úto�ný proud 2C v dýchací technice od 
rozd�lova�e u administrativní budovy sm�r 
administrativní budova v objektu se nacházejí dv�
poh�ešované osoby. 

17:22 P�íjezd JSDH Jarom�� – Josefov a 
JSDH He�manice 

Vytvo�eny 1 a 2 úto�ný proud, probíhají hasební práce a 
hledání poh�ešovaných osob. 
VZ vydává rozkaz JSDH Jarom�� – Josefov – vytvo�it 
úto�ný proud 2B od rozd�lova�e u nákladové rampy sm�r 
konec rampy a JSDH He�manice – vytvo�it 3 proud 3C od 
rozd�lova�e u nákladové rampy sm�r ochlazování 
sousední haly. 

17:24  Nalezeny a vyneseny poh�ešované osoby, poskytnutá 
p�edléka�ská pomoc (vykloubená noha, nadýchání 
kou�em) 
VZ vydává rozkaz JSDH Jarom�� – m�sto - vytvo�it 4 
úto�ný proud 2C od rozd�lova�e u nákladové rampy sm�r 
hala p�es nákladovou rampu. 

17:25 Probíhají hasební práce  
17:40 Lokalizace VZ hlásí na KOPIS lokalizaci 
  VZ monitoruje situaci, probíhají dohašovací práce
17:55 Likvidace VZ hlásí na KOPIS likvidaci a provádí záv�re�ný 

pr�zkum 
18.00 Ukon�en záv�re�ný pr�zkum VZ – konec cvi�ení, k odjezdu p�ipravit 
18.05 Prost�edky uloženy a 

p�ekontrolovány 
VZ – nástup na vyhodnocení cvi�ení 

18.10 Ukon�ení hodnocení cvi�ení VZ – odjezd na základny 



XI.XI.XI.XI.   
BezpeBezpeBezpeBezpe����nostní opatnostní opatnostní opatnostní opat����ení.ení.ení.ení.

 Nasazené jednotky PO pracují v souladu s obecnými i speciálními p�edpisy 
bezpe�nosti práce, s použitím všech stanovených ochranných pom�cek. Za bezpe�nost práce 
nese odpov�dnost velitel každé zú�astn�né jednotky. Doprava na místo cvi�ení prob�hne bez 
použití výstražného za�ízení. 
      XII.XII.XII.XII.   

Plán spojeníPlán spojeníPlán spojeníPlán spojení  
  

Mezi jednotkami požární ochrany na zásahovém kanálu K 

XIII.XIII.XIII.XIII.   
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza����ní opatní opatní opatní opat����eníeníeníení

- Projednat okrskové cvi�ení se starosty zú�astn�ných obcí 
- Projednat cvi�ení s majiteli objektu a p�ilehlých pozemk�
- Cvi�ení ohlásit na KOPIS HZS 

        P�ílohy: �. 1 - grafický plán cvi�ení 
           �. 2 - vyhodnocení  





VyhodnoceníVyhodnoceníVyhodnoceníVyhodnocení   
taktického  cvitaktického  cvitaktického  cvitaktického  cvi����eníeníeníení   

  
Taktické cviTaktické cviTaktické cviTaktické cvi����ení jednotek požární ochrany obcíení jednotek požární ochrany obcíení jednotek požární ochrany obcíení jednotek požární ochrany obcí   

dislokovaných v okrskudislokovaných v okrskudislokovaných v okrskudislokovaných v okrsku   
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Datum:Datum:Datum:Datum:  22.6.2012 

Adresa:Adresa:Adresa:Adresa:   Rychnovek 

Hodnocení:Hodnocení:Hodnocení:Hodnocení:  

�innost jednotek PO na míst� zásahu probíhala dle harmonogramu a bez vážných chyb, 
znalosti jednotek jsou na dobré úrovni i v poskytování první pomoci. Pouze je nutné 
dovybavit zasahující hasi�e JPO V osobními ochrannými pom�ckami. V dopoledních 
hodinách by mohl nastat problém s menším po�tem zasahujících hasi��.  
Cvi�ení splnilo cíl i nám�t, nedošlo k žádnému zran�ní, ani ke škodám na vybavení a majetku. 
Cvi�ení se zú�astnil velitel ORV Miloslav Paclík.  

Bc. Pavel �ižmá�
                                                                                                                           �ídící cvi�ení 


