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Hlavní úkoly ÚVN Praha
při vzniku mimořádné události

Ø Zajistit bezpečnost osob, jejich života a zdraví.

Ø Zabezpečit připravenost personálu nemocnice zajišťující
evakuaci osob nebo hromadný příjem postižených osob
ze zasažené oblasti. 
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Ø Nácviky hromadného příjmu postižených osob. 

Ø Požární a evakuační nácviky.

Ø Příjem zemřelých při leteckých nehodách.

Ø Příprava vojenského zdravotnického personálu na zahraniční 
mírové mise.

Ø Zajištění bezpečnosti osob, informací a majetku.

Možné oblasti příprav k řešení MU
v nemocničním prostředí
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Nácvik Traumatologického plánu

Přípravné období - maskování
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Poučení figurantů a osádek sanitních vozidel
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Aktivace nemocnice

Zdravotnická záchranná služba
Emergency

vedoucí sestra směny

Dozorčí lékař
ÚVN Vedoucí lékař směny

Náčelník skupiny velení ÚVN

Asistenční a informační
služba

Ředitel ÚVN

Oddělení (dle vlastního 
plánu spojení)

Velitel bezpečnostní
služby

Předseda krizového štábu

Personál uvedený v BoRo ÚVN

Oddělení

Pracoviště

Vedoucí (primáři) odd.

Skupina 
krizového 

řízení
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Skupina krizového řízení 

Velitelské stanoviště
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Vydání pokynů k zahájení činnosti
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Pracoviště jednotlivých traumatolog. týmů
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Příjem postižených osob
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Stanoviště třídících skupin
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Evidence postižených osob 
při hromadném příjmu

ex4321
333 333 …

XZde nalepit štítek                       
z tř ídící karty. 

Štítek z třídící 
karty ZZS

Komu 
předán  

(odd., sál, 
ambulance)

Závažnost 
(priorita) zranění

Evidenční 
číslo

Rodné čísloPříjmení             
a jméno 

postižené 
osoby

Poř. 
čís.
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Označení postižených osob: 

I. červený štítek pro těžká zranění - okamžitá léčba; 

II. žlutý štítek pro těžká zranění      - odložitelná léčba;

III. zelený štítek pro lehká zranění   - minimální léčba; 

IV. modrý štítek je určen pro beznadějné stavy,               
nebo stavy vyžadující rozsáhlé a komplikované 
výkony (čekající);

V. černý štítek pro zemřelé osoby.
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Transportní týmy
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Operační sály
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Psychologická pomoc
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Požární a evakuační nácviky
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Evakuace osob, tlakových nádob 
a hospitalizační dokumentace
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Shromaždiště ke sčítání osob - venkovní
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Shromaždiště ke sčítání osob a převozu – vnitřní 
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Příjem zemřelých při leteckých nehodách

VÚSL
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Pitvy, identifikace a repatriace 
těl zemřelých
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Ústřední vojenská nemocnice Praha se podílí na přípravě vojenského 
zdravotnického personálu. Tento personál se zúčastnil mírových misí 
např. na Balkáně, v Afghanistánu, Kuwaitu a Iráku a to za účelem 
poskytování zdravotní péče nejen vojenskému personálu aliančních
vojsk, ale i civilnímu obyvatelstvu.

Příprava vojenského zdravotnického personálu 
na zahraniční mírové mise
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Zajištění bezpečnosti osob, informací a majetku

Cílem je zabezpečit dostatečnou ochranu:

- informací

- majetku ÚVN Praha

- osob
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Schéma zabezpečení budovy
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Zabezpečení podzemních chodeb

⇦ kamerový systém

použití tísňových tlačítek  
⇨



Strana 28

Dohledové centrum
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Děkuji za pozornost

Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Tel:        973 202 832
E-mail:  jiri.hajek@uvn.cz


