
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 

ÚO Havlíčkův Brod 

 
 

    ………………….. 

             schválil: 

plk. Mgr. Luboš Vacek 

ředitel ÚO Havlíčkův Brod 

HZS Kraje Vysočina 

 

 
 

Plán taktického cvičení 

,,Pátrání po pohřešované osobě“ 

okrsek č.6 
 

 

 

Datum: 14. 9. 2018 

 

Zpracoval a předkládá: por. Ing. Josef Nevole KOPIS HZS Kraje Vysočina 

 

 

Řídící skupina: Josef Meloun velitel okrsku č.6 

                         por.Ing. Josef Nevole, KOPIS HZS Kraje Vysočina 

                         Pavel Kubát PS Chotěboř 



I. 

Cíl cvičení 
1. Ověření praktických znalostí při nasazení S a P při pátrání po pohřešované osobě  

2. Ověření součinnosti JSDHO a jejich velitelů, komunikace na místě zásahu a při 

samotném pátrání 

 

II. 

Místo, termín a čas provedení cvičení 
Místo:       Lesní masiv u obce Slavětín 

Datum:     14. 9. 2018 

Čas:          17:00 

 

III. 

Seznam zúčastněných jednotek PO 

 

JSDHO Technika 

Česká Bělá CAS 20 + OA-L1  

Havlíčkova Borová CAS 20 + OA-L1 

Cibotín PPS 12 

Jitkov PPS 12 

Kojetín DA 12  

Krátká Ves PPS 12 

Oudoleň  DA-L1 

Slavětín PPS 12 

 

IV. 

Námět a rozsah cvičení 

 
Všeobecná situace 

     PČR si vyžádala JSDHO okrsku č.6 ke spolupráci při pátrání po pohřešované osobě, která 

se ztratila v lese při procházce.  

 

Zvláštní situace 

     Osoba je diabetik důchodového věku a užívá léky. Nemá s sebou jídlo, pití ani potřebné 

léky. Mobilní signál je v místě slabý a vypadává.   

 

V. 

Způsob provedení cvičení 

 
     Prakticky s nasazením všech sil a prostředků podle plánu cvičení. Jednotlivé JPO se 

dostaví na místo cvičení ve stanovený čas. Bude následovat instruktáž a rozdělení úkolů. 

Součástí cvičení bude nácvik komunikace mezi pátrajícími, řazení rojnice a praktická ukázka 

transportu osoby. Cvičení proběhne bez účasti PČR. 

 

 

 



VI. 

Cvičební úkoly cvičících 

 
Všechny JPO – pátrání po pohřešované osobě 

 

VII. 

Časový harmonogram 

 

Čas Situace Činnost 

T+0:00 Zahájení taktického cvičení Příjezd všech JPO na místo cvičení 

T+0:05 Rozdělení úkolů JPO Instruktáž účastníků 

T+0:15 Sestavení rojnice Začátek pátrací akce 

T+0:25 Pátrání po osobě Nácvik komunikace v rojnici, vyrovnání  

T+0:35 Nalezení osoby Poskytnutí první pomoci 

T+0:40 Transport osoby Praktická ukázka transportu osoby 

T+0:55 Vyhodnocení cvičení Vyhodnocení TC řídícím cvičení 

T+1:05 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 nebo na TKG HB 553. 

 

Komunikace na místě zásahu: 

     Na místě zásahu bude zřízena síť velitele zásahu na kmitočtu K. Velitelé JPO budou 

komunikovat na kmitočtu K, popřípadě telefonicky (VZ 777 355 028).  

 

Komunikace z místa zásahu: 

     Jednotky se po návratu na základnu nahlásí na KOPIS. 

 

Řídící radiostanice: 

 

Radiostanice Volací značka Kanál 

KOPIS PJI 100 Vysoká, Vizáb 

KOPIS PJI 100 TKG HB 553 

VZ velitel zásahu 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. 


