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TÝL
Člen štábu pro týl organizuje materiální zabezpečení jednotek, včetně podmínek péče o hasiče a
osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle, evidenci výdajů a nákladů na zásah a
poskytování neodkladné péče osobám postiženým mimořádnou událostí apod.

Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Mám na sobě správnou vestu?
Určit pomocníka(y) člena štábu pro TÝL
Pomocník(ci) bude(ou) plnit dílčí úkoly.

Zajistit plynulou a nepřetržitou
tržitou dodávku hasebních látek

•
kyvadlová doprava vody,
•
dálková doprava vody hadicemi (např. velkoobjemová čerpadla HFS),
•
plnící stanoviště
noviště letecké techniky,
•
čerpací stanoviště.
Zajistit ostatní hasební látky (pěnidlo,
(pěn
smáčedlo, prášek).

Zajistit
it zásobování dýchací technikou
Povolat protiplynový automobil, kontejner, náhradní lahve, plnění lahví, apod..
apod.

Zajistit trvalou provozuschopnost osvětlovacích prostředků.
Dovoz a rozmístění osvětlovací techniky v dostatečném předstihu.
Řešit ve spolupráci s techniky KIS, technické služby HZS kraje.

Zajistit péči o hasiče
Ochranné nápoje (30 min. nebo po 2 hod.).
Strava (4,5 hod.).
Odpočinek (12 hod.)
ANALÝZOU
Ve spolupráci s NASAZENÍ a ANALÝZOU.
Prioritně zajistit
istit přes starostu obce, majitele nebo správce objektu,
ektu, kde vznikla havárie apod..
Zajistit dovoz stravy a nápojů.
Stanovit vhodné místo pro výdej stravy.
NUTNÁ EVIDENCE VÝDEJE cestou vedoucích složek IZS a velitelů jednotek PO!

Zajistit provozní kapaliny pro techniku
Pohonné hmoty, provozní náplně, speciální příměsi.
Zvážit zřízení čerpacího stanoviště PHM, zajistit karty CCS.
NUTNÁ EVIDENCE VÝDEJE!

Zajistit ochranu před povětrnostními
povětrnostn
vlivy a místo pro odpočinek
Zázemí pro zasahující zajistit ve spolupráci se starostou obce, s majitelem nebo uživatelem
objektu, oddělením OOKŘ HZS kraje.
Zajistit místo pro očistu,
u, údržbu oděvů, odpočinek, stany, dostupné budovy
(místní ubytovací kapacity).

Zajistit opravu požární techniky.
Opravu techniky zajistit vlastními silami, nebo dodavatelsky – odtažení, možnost oprav.

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

Aktualizováno:
12 / 2014

Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
Tato pomůcka
pomů
vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.
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