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ANALÝZA
Člen štábu pro analýzu situace provádí analýzu situace na místě zásahu
za účelem přípravy rozhodnutí velitele zásahu.

Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

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

Seznámit se s místem zásahu a počtem nasazených SaP
Vypracovat plán místa zásahu – zaznamenat do něj průběžně situaci na místě zásahu,
nasazení SaP,rozmístění
,rozmístění proudů apod..
Podklady předat TÝLU a NASAZENÍ.
NASAZENÍ

Zajistit neodkladnou péči postiženým osobám
Zajistit zázemí pro postižené a evakuované osoby ve spolupráci s oddělením OOKŘ HZS kraje,
popř. předurčenými jednotkami pro úkoly ochrany obyvatelstva a obcí.
Evidovat postižené osoby a evakuovaný majetek (ve spolupráci s PČR), nezbytné údaje
předkládat členu štábu pro týl.
Organizovat první psychickou pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí.

Průběžně vyhodnocovat
nocovat organizaci místa zásahu
Dokumentování a vyhodnocování situace (úseky, sektory, čerpací stanovišě, nebezpečné zóny,
evakuační střediska, shromaždiště, plnící místa pro leteckou techniku apod.).

Analýza potřeb pro povolání
ovolání dalších speciálních SaP
Jednotky předurčené pro OOb nebo jiné speciální činnosti.
ZÚ HZS ČR, mezikrajská pomoc, materiál ze Skladovacího a opravárenského závodu Olomouc,
techniku a prostředky právnických a fyzických osob (věcná pomoc), laboratoře HZS krajů.
Soustředění odborníků k dalšímu rozhodování.

Shromáždit dokumenty a mapy.
Zajistit dokumenty a mapy potřebné pro další rozhodování a orientaci zasahujících.
Zvážit povolání příslušníka pro práci s mapovým prostředím GIS.

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