
Příloha č.1: Námět taktického cvičení složek IZS [5] 
 
Téma: 

POŽÁR BUDOVY S VÝSKYTEM V ĚTŠÍHO POČTU OSOB 

– učebna základní školy 

 
Cíl cvičení 

− Ověřit činnost HZS při likvidaci požáru fyzikálně chemické učebny se 

zřízením štábu velitele zásahu. 

− Procvičit evakuaci ohrožených osob v součinnosti se zaměstnanci školy. 

− Nacvičit součinnost základních a ostatních složek IZS při událostech tohoto 

typu. 

− Ověřit schopnost poskytování psychosociální pomoci obětem mimořádné 

události. 

− Ověřit schopnost informování médií a příbuzných postižených osob.  

− Ověření standardů psychosociální pomoci vytvářených skupinou zřízenou za 

GŘ HZS ČR v rámci širšího programu ověřování. 

 
Druh a rozsah cvičení 
 
Taktické cvičení složek IZS s řízením zásahu na taktické úrovni, se zřízením štábu VZ. 

 
Námět cvičení „situace výchozí, všeobecná, zvláštní“ 
 

a) Všeobecná situace 
 

V ranních hodinách dne 4. června 2008 dojde k výbuchu a následnému požáru v 

chemické laboratoři základní školy. Požár zpozoroval školník základní školy a nahlásil ho na 

linku 112. Po přijetí oznámení byly na místo události vyslány výjezdové jednotky PO.  

 
b) Situace zvláštní 

 
− V 10:00 hodin dne  4. června dojde během výuky k výbuchu a následnému požáru 

v učebně chemie v přízemí budovy. Následkem této události dojde k usmrcení 

nejméně jedné osoby (učitel chemie) a zranění několika dalších osob (žáci), kteří se 

účastní výuky. Dále vlivem následného požáru dojde k zadýmení únikových cest, 

vzniku nepřehledné situace (paniky) a „uvěznění“ několika osob v prostorách 

(vyšších patrech) školy. 



− Zaměstnanci školy provádějí evakuaci dětí na vyhrazené místo. 

− Informace o požáru byly předány na  KOPIS, které na místo události vysílá jednotky 

PO. Na místo jsou vyslány jednotky PO v prvním stupni požárního poplachu.  

− Jednotky PO provádějí zásah vedoucí k zamezení rozšíření požáru, lokalizaci a 

následně i jeho likvidaci, současně probíhá vyhledání a záchrana několika osob 

uvězněných a pohřešovaných ve vyšších patrech. VZ zřizuje štáb VZ a povolává na 

místo psychologa HZS. Psycholog HZS se ujímá role koordinátora poskytování 

psychosociální pomoci na místě události, ale i mimo něj (návštěva v rodinách 

postižených osob, v nemocnici, atd.). Tuto pomoc poskytují dobrovolníci zařazení 

do psychosociálního intervenčního týmu ( dále jen „PIT týmu“) po dobu minimálně 

dvou dnů – není součástí cvičení ale bezprostředně na něj navazuje. 

 
Seznam zúčastněných složek IZS 
 
HZS ZLK stanice C3 Zlín 
JPO II Zlín – Prštné 
PČR OO Zlín 
ZZS Zlín 
Humanitární a občanské organizace poskytující psych. soc. pomoc. 
 
Úkoly pro složky IZS a orgány zařazené do cvičení  

 
− provádění hasebních prací, záchrana osob - jednotky PO,  

− evakuace dětí na vyhrazené místo – zaměstnanci školy, 

− poskytnutí předlékařské první pomoci,  

− součinnost JPO HZS ZLK se složkami IZS a zaměstnanci školy při likvidačních a 

záchranných pracích, 

− poskytnutí psychosociální pomoci zasaženým osobám a jejich rodinným 

příslušníkům – psycholog HZS a PIT 

 

 



Obrázek č. 1  Grafická část plánu cvičení 



Fotodokumentace k taktickému cvičení IZS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 2    První pomoc zasaženým obětem            Obrázek č. 3   Vynesení raněných z chemické   
                        po výbuchu v chemické laboratoři                             laboratoře 

  

      

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 4   Vynesení raněných ze školy                          Obrázek č. 5    Ranění byli odnášení na místo určené  
       pro  ZZS                

 
 
           

 
 

 

 
 
 
 
                                                   Obrázek č. 6    Odvoz raněných do nemocnice 
 


