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Hasič JSDHO Lichkov
 Schválil: Brůna Zdeněk
Starosta obce Lichkov
Ing. Kroulík Jan
Ředitel HZS, ÚO Ústi nad Orlicí


Rozdělovník:
v. č. 1	Velitel JSDHO Lichkov
v. č. 2	Obecní úřad Lichkov
v. č. 3	HZS Pardubického kraje
v. č. 4	ForteG
Seznam použitých zkratek:
HZS	-	Hasičský záchranný sbor
JSDHO	-	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
KOPIS	-	Krajské operační a informační středisko
ForteG	-	Difrologický klub o. s.
MU	-	Mimořádná událost
OÚ	-	Obecní úřad

1. Úvod
Prověřovací cvičení bude provedeno v rámci odborné přípravy členů JSDHO Lichkov.
2. Téma cvičení
Zdolávání fiktivní mimořádné události - požáru, vzniklého závadou na elektroinstalaci v objektu bunkru K-S - 31 ve vojenském muzeu Lichkov. 
Zdolávání této MU bude spojeno s vyhledáváním osoby v objektu.
3. Cíl taktického cvičení
-    prověření   akceschopnosti   JSDHO   Lichkov,   zejména   prověření dodržení času výjezdu,
-    prověření požárního řádu obce,
-    prověření   členů  jednotky   se   zaměřením   na   správné   použití dýchacích přístrojů,
-    prověření členů jednotky zaměřené na výjezd jednotky, dopravu na místo zásahu a průzkum.
4. Místo provedení cvičení
Místem provedení zásahu je objekt bunkru K-S-31 ve vojenském muzeu v Lichkově, které se nachází cca 200 m od silnice č. II/312 mezi obcemi Lichkov a Mladkov.
5. Termín cvičení
Cvičení se bude konat v neděli, 16. května 2008 od 13:30 hod. do 14:30 hod.


6. Způsob provedení cvičení
Cvičení bude provedeno s výjezdem a praktickou činností jednotky požární ochrany Lichkov. Cvičení bude předcházet umělé zakouření prostor bunkru pomocí cvičné dýmovnice.
Ve 13.30 hod. bude zjištěn členem o.s. ForteG požár v objektu bunkru, a následně ohlášen na KOPIS Pardubického kraje. KOPIS po převzetí oznámení MU vyhlásí poplach JSDHO Lichkov (v rozporu s požárním poplachovým plánem Pardubického kraje).
Po vyhlášení poplachu se dostaví členové JSDHO Lichkov na hasičskou zbrojnici, ohlásí výjezd jednotky radiostanicí na KOPIS, převezmou případná doplňující hlášení a vyjedou s vozidlem CAS T-148 na místo zásahu. V případě, že se dostaví další členové jednotky, tak vyjedou s DA Opel Movano.
Po příjezdu na místo zásahu zjistí velitel zásahu od přítomných osob, že se v objektu nachází jedno dítě. Jednotka provede ihned průzkum, jehož součástí bude položení dopravního vedení a jednoho útočného proudu „C". Během průzkumu jednotka prohledá objekt, kde bude mít za úkol najít pohřešované dítě (figurína s audio - zařízením [nahrán zvuk plačícího dítěte a volání „máma"]). Poté dítě vynese před objekt a provede „likvidaci požáru".
Zásah bude ztěžovat „hysterická matka" dítěte, zakouření prostor, nezvyklé prostředí (více podlaží pod úrovní terénu bez oken, ventilace, atd.), nezabezpečené schodiště (bez zábradlí), nefungující osvětlení atd.
7. Materiální zabezpečení
K provedení cvičení není potřeba zvláštního materiálního vybavení. Zakouření objektu bude provedeno pomocí cvičné dýmovnice, kterou si jednotka obstará. JPO bude zasahovat s vlastními prostředky PO. Nezbytné náklady si hradí jednotka ze svých zdrojů.
8. Meteorologická situace při cvičení
Cvičení bude probíhat za jasného počasí, T: + 26°C, jihozápadní vítr 2-6 m/s.

9. Zúčastněné jednotky požární ochrany
534 419	JSDHO          III/l    Lichkov
10. Popis místa cvičení
Místo cvičení se nachází v k.ú. obce Lichkov cca 200 m od hlavní silnice II tř. č. 312 (viz. příloha č.1). Bunkr je vícepodlažní objekt, které se nacházejí pod úrovní terénu.
11.Různé
Žádám HZS Pardubického kraje, o zajištění vyhlášení poplachu pouze pro JSDHO Lichkov v rozporu z požárním poplachovým plánem kraje, a to v čase dle přílohy č. 2.
Vzhledem k tomu, že jednotka není o tomto cvičení informována, může nastat situace, kdy bude velitel zásahu požadovat přivolání ZZS. V tomto případě žádám KOPIS o konzultaci na tel. č. 605 750 056 (velitel JSDHO Lichkov).
12. Přílohy
Příloha č. 1 - Mapa cvičení 
Příloha č. 2 - Tabulka činnosti JPO
Příloha č. 3 - Kontaktní údaje


Příoha č.1- Mapa cvičení
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Příloha č.2- Tabulka činnosti JPO
Čas

Situace

Činnost

13,30

Vznik požáru

Umělé zakouření objektu

13,32

Ohlášení události členem o.s. ForteG (zajistí velitel JSDHO)

Ohlášeno   na   linku   tísňového   volání (950570213)

13,33

Potvrzení ohlášení události

Vyhlášení poplachu JSDHO Lichkov

13,43

Výjezd jednotky JSDHO Lichkov

CAS 32 T-148, družstvo 3+1

13,46

Výjezd jednotky JSDHO Lichkov

DA Opel Movano

13,47

Příjezd ČAS na místo zásahu

Zjištění informace o pohřešované osobě

13,48

Zahájen zásah, příjezd DÁ

Položeno   dopravní   vedení   a   jeden útočný proud „C",  zahájení průzkumu uvnitř objektu

13,52

Členové z DÁ zůstávají v záloze

Průzkumná   jednotka   hledá   osobu   v objektu

13,55

Nalezena pohřešovaná osoba

Průzkumná jednotka vynáší osobu před objekt, kde se jí hasiči v záloze poskytují první pomoc (intoxikace zplodinami)

14,00

Požár zlikvidován

Zraněná osoba předána ZZS

14,25

Objekt předán o.s. ForteG

Jednotka se vrací na základnu

14,30

Jednotka na základně

Členové   jednotky    provádějí    údržbu výstroje  a  výzbroje,   strojníci   připraví vozidla k výjezdu.

15.00



Vyhodnocení cvičení

Poznámka:
Jednotka v průběhu zásahu předává potřebné informace pomocí RDST na KOPIS.
Po ukončení vlastního cvičení si vyhledávání osoby vyzkouší druhá skupina, která byla po dobu trvání zásahu v záloze.

Příloha č.3- Kontaktní údaje
JSDHO Lichkov OÚ Lichkov 
HZS PaK
Macák Daniel Brůna Zdeněk KOPIS
605750056
731469469
950570213
 


