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I.
Cíl cvičení
1. Ověření praktických znalostí při nasazení S a P u dálkové dopravy vody
2. Ověření součinnosti JSDHO a jejich velitelů, komunikace na místě zásahu

II.
Místo, termín a čas provedení cvičení
Místo:
Datum:
Čas:

Areál ZD Oudoleň
11.6.2016
14:00

III.
Seznam zúčastněných jednotek PO
JSDHO
Česká Bělá
Havlíčkova Borová
Cibotín
Jitkov
Kojetín
Krátká Ves
Oudoleň
Slavětín

Technika
CAS 25
CAS 25
PPS 12
PPS 12
DA 12 + PPS 12
PPS 12
DA 8 + PPS 12
PPS 12

IV.
Námět a rozsah cvičení
Všeobecná situace
Při ukládání sena do seníku došlo při manipulaci k zahoření již uložené píce. Oheň se
rozšířil na konstrukci seníku.
Zvláštní situace
Možnost rozšíření požáru na okolní budovy. Nebezpečí na pozemní komunikaci - dálková
doprava vody bude prováděna z části na místní komunikaci.

V.
Způsob provedení cvičení
Prakticky s nasazením všech sil a prostředků podle plánu cvičení. Jednotlivé JPO použijí
vybavení svých PPS případně DA a CAS. Dálková doprava bude prováděna z vodní nádrže u
autobusové zastávky proti objektu jatek jednoduchým vedením hadicemi B až na místo
požáru. Zde budou doplňovány 2x CAS, ze kterých bude prováděn hasební zásah. Jednotky se
na místo cvičení dostaví ve stanovenou hodinu bez vyhlášení poplachu a bez užití VRZ . Na
místě proběhne rozdělení úkolů, bude zřízeno čerpací stanoviště a dále dopravní vedení o
délce cca 400m do areálu ZD Oudoleň. Dopravním vedením bude voda dodávána do 2 CAS,
ze kterých bude prováděn hasební zásah.

VI.
Cvičební úkoly cvičících
Všechny JPO - dálková doprava vody na místo události

VII.
Časový harmonogram
Čas
T+0:00
T+0:05
T+0:10
T+0:20
T+0:50
T+1:10
T+1:20

Situace

Činnost
Příjezd všech JPO na místo, kontrola
Zahájení taktického cvičení
vybavení
Rozdělení úkolů JPO
Sestavení dálkové dopravy
Začátek dopravy vody
Dodávka vody na požářiště
Dodávka vody na místo události Nácvik výměny hadice na dopravním vedení
Ukončení dopravy vody
Úklid TP
Vyhodnocení cvičení
Vyhodnocení TC řídícím cvičení
Konec cvičení
Odjezd JPO na základny

VIII:
Grafická část cvičení

IX.
Plán spojení
Komunikace po cestě k zásahu:
Jednotky se nahlásí na KOPIS telefonicky popřípadě vysílačkou na převaděči Vysoká,
Vizáb.
Komunikace na místě zásahu:
Na místě zásahu bude zřízena síť velitele zásahu na kmitočtu K. Velitelé JPO budou
komunikovat na kmitočtu K, signály pro dodávku vody pomocí paží, popřípadě telefonicky
(VZ 732 704 615).
Komunikace z místa zásahu:
Jednotky se po návratu na základnu nahlásí na KOPIS.
Řídící radiostanice:
Radiostanice

Volací značka

Kanál

KOPIS
VZ

PJI 100
velitel zásahu

Vysoká, Vizáb
K

X.
Bezpečnostní opatření
Veškerá činnost cvičení bude provedena za důsledného dodržování bezpečnostních zásad a
opatření stanovených příslušnými předpisy. Řídící cvičení nedopustí porušení zásad
bezpečnosti. V případě nesprávného plnění úkolů nebo při porušení bezpečnosti pravidel je
řídící cvičení oprávněn cvičení přerušit. Řídící cvičení má pravomoc v případě nutnosti
omezit, případně ukončit činnost některé dotčené složky po projednání s jejím vedoucím nebo
ukončit celé cvičení, pokud to rozsah jiné mimořádné události vyžaduje.
Řídící cvičení zabezpečí řízení dopravy na místní komunikaci v úseku, kde bude
prováděna dálková doprava vody.

