Praktické cvičeni JSDHO Buková 2012
Datum konání: neděle 7.10.2012, 15.00hod.
Popis simulované situace: reálná roční doba, obtížné terénní podmínky – svažitý a
nepřehledný terén, úzké cesty, nutnost rychlého zásahu při lesním pořáru
Cíle cvičení: dle porady zástupců JSDHO na místě cvičení dne 23.9.2012
-procvičení pořadové přípravy
-provedení zásahu s PPS 12 z přírodního vodního zdroje v lesním terénu, obnovení
praktických návyků, zkouška techniky, nářadí
-provedení vyhledávání osoby, její ošetření a vynesení ke komunikaci
-ukázka použití ejektoru
Časový harmonogram:
Zahájení, pořadová příprava cca 30min, přesun na hráz cca 15minut, provedení zásahu
s PPS12 a úklid cca 30minut, ukázka práce s ejektorem cca 30minut, vyhledávání osoby,
ošetření, snesení z terénu cca 50minut, vyhodnocení cca 10 minut. Předpokládaná doba trvání
180 minut
Místopis: sraz jednotek v Bukové U lomečku (mezi nově rekonstruovaným rybníkem a
rybníčkem biologické čističky, vpravo od cesty na Rakovce).
Přístup 1 – odbočka doprava z cesty na Rakovce cca 500m za obcí– nevhodné pro delší nebo
širší jízdní soupravy či vozidla – zúžený profil na můstku přes Bukovský potok-nebezpečí
pádu vozidla z cesty!
Přístup 2 – odbočka z cesty na Rakovce přímo v Bukové u aut.zastávky – k lesu a poté podél
Bukovského potoka pod svahem.
Úkoly jednotlivých jednotek: všechny jednotky plní současně shodné úkoly kromě ejektoru.
V prostoru U lomečku bude proveden nástup a pořadová příprava nejprve po družstvech
řízená veliteli jednotek a pak v četě-vel jednotek sledují a hodnotí činnost, velí vel.okrsku..
Poté se jednotky přesunou pouze s nezbytnou technikou (PPS12 + tažná a zásahová vozidla)
na hráz nového rybníka event zůstanou před sjezdem k hrázi . Zde se seřadí s vhodnými
rozestupy pro vytvoření 5 čerpacích stanovišť. Po poradě velitelů jednotky na povel provedou
souběžný zásah od rybníka do lesa . Z části bude dopravní vedení souběžné a za příjezdovou
cestou bude mít každá jednotka vlastní trasu. Hodnotí se kvalita a rychlost provedení. Po
ukončení ještě SDH Suchá naplní káď pro ukázku práce s ejektorem.
Po sbalení materiálu SDH Suchá předvede ukázku práce s ejektorem.
Po sbalení materiálu na poradě velitelů seznámí velitel JSDHO Buková ostatní s oblastí, kde
je předpoklad nalézt ztracenou osobu. Ta bude představována slámou naplněným pytlem.
Každá jednotka si s sebou nese vlastní nosítka. Pokud bude osoba nalezena, každé družstvo na
svém figurantovi provede ošetření zranění (určeno na místě) a všechny jednotky se vystřídají
při vynášení figuranta z terénu.
Materiální zajištění: nádrž 1000l, figurína (hledaná osoba), stopy
Vybavení jednotek: zásahový oděv jednovrstvý, pracovní obuv, přilba, radiostanice, plná
výbava PPS12 rozšířená na min.7xB75, nosítka, cvičný event. vyřazený zdravotnický
materiál. Doporučeny ochranné nápoje.
JSDHO Suchá dodatečné vybavení - ležatý ejektor a 2x10m B75.
Organizace: velitelé řídí činnost svých jednotek, před prováděním jednotlivých úkolů
proběhne porada, kde bude koordinována činnost-řídí vel. okrsku. JSDHO Buková projedná
přístup na soukromé pozemky s jejich vlastníky ev. Nájemci.
Upozornění na různá nebezpečí: pozor na obtížný terén-úzké cesty, odbočky z cest
v prudkém klesání či stoupání - nebezpečí stržení vozidel z cesty či převrácení - nevhodné pro
nezkušené řidiče, možnost zranění od větví stromů, pohybu mezi kořeny stromů ve svahu.
Bez ohledu na požadavek rychlosti je bezpečnost členů jednotek na prvním místě! Velitelé
ještě na základnách provedou proškolení bezpečnosti práce.
Podmínky účasti: Cvičení je organizováno jako prověřovací cvičení JSDHO Buková.

Účast jiných jednotek je možná s tím, že proběhne za řízení a organizace jejich velitelů dle
jejich pravomocí a povinností dle zákonných předpisů ve spolupráci se starosty příslušných
obcí. Součástí cvičení může být i zkouška sirén po dohodě velitelů se starosty příslušných
obcí.
Při přesunech NEBUDOU použita výstražná znamení a vyžadována přednost v jízdě.

