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NÁČELNÍK ŠTÁBU
Náčelník štábu odpovídá za činnost štábu. Navrhuje veliteli zásahu složení štábu, zastupuje velitele
zásahu po dobu jeho nepřítomnosti a zajišťuje styk s veřejností na místě zásahu.

Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Mám na sobě správnou vestu?
Zvážit povolání pomocníka(ů).
Pro dokumentaci stanovených úkolů.

Sestavit štáb (STAN)
Členy štábu vybírat z vhodných příslušníků HZS kraje, zástupců složek IZS a odborníků.
Vyplnit jména a kontakty do tabulky „Obsazení štábu“.
Minimálně obsadit místa člena štábu pro spojení a člena štábu pro týl.
Zvážit potřebu určt do štábu zástupce samosprávy, příp. jiných správních úřadů.

Vybrat místo pro štáb VZ
Ve spolupráci s VZ vybrat vhodné místo pro štáb.
Vybírat budovy s elektrickou energií,
nergií, s možností zajištění spojení a sociálním zařízením.
Při zřízení štábu v terénu povolat příslušnou techniku na místo zásahu
(kontejner štábní, velitelský, týlový apod.).
Označit štáb, velitelské stanoviště apod..
apod.

Zajistit finanční hotovost
Péče o hasiče, potřeby týlu apod.

Stanovit termín porad
Štábu VZ, velitelů apod.
Zajištění dokumentace porad (člen štábu pro spojení).

Stanovit místo pro styk se sdělovacími prostředky a termíny tiskových prohlášení
Prostřednictvím KOPIS si vyžádat
yžádat tiskového mluvčího.

Informovat vedení HZS kraje a dotčené orgány samosprávy a dotčené osoby
mimořádnou událostí
Po dohodě s krajským ŘD informovat např. ředitele HZS kraje, náměstky ředitele HZS kraje,
starostu, starostu ORP, hejtmana kraje.
Vytvářet kontakty na dotčené osoby mimořádnou událostí,
událostí, na ty, u nichž vznikla havárie apod..
apod.

Určit
it dobu střídání členů štábu VZ
Navrhnout VZ střídajícího NÁČELNÍKA ŠTÁBU.
ŠTÁBU
Ve spolupráci se střídajícím NÁČELNÍKEM ŠTÁBU navrhnout složení štábu VZ.

Zdroj:
Bojový řád JPO - Taktické postupy zásahu, Metodický list číslo 3/Ř, MV -GŘ HZS ČR, 30. 11. 2007
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