
SdruSdružženeníí dobrovolných dobrovolných 
zdravotnických zzdravotnických zááchranchranáářůřů

ČČeskeskáá KameniceKamenice



Logo organizaceLogo organizace



ČČinnostinnost

Výuka pVýuka přředledléékakařřskskéé prvnprvníí pomocipomoci
ZdravotnickZdravotnickéé zajizajiššťťovováánníí
Asistence pAsistence přři cvii cviččných evakuacných evakuacíích objektch objektůů
UkUkáázky pro vezky pro veřřejnostejnost
PrPrááce s dce s děětmi a mltmi a mláádedežžíí: : šškolenkoleníí, brann, brannéé
dnydny
SouSouččinnostninnostníí cvicviččeneníí Rescue PatrolRescue Patrol



Rescue PatrolRescue Patrol
MezinMezináárodnrodníí cvicviččeneníí pro zpro zááchrannchrannéé slosložžky ky 

VVíícedenncedenníí výcvikovvýcvikověě--vzdvzděělláávacvacíí akce, kterakce, kteráá mmáá za cza cííl l 
provprověřěř it pit přřipravenost zipravenost zááchranných slochranných složžek na nek na náároroččnnéé
zzááchrannchrannéé akce akce 

CCíílovlováá skupina:skupina: zzáákladnkladníí slosložžky IZS ky IZS ČČR, ostatnR, ostatníí slosložžky ky 
IZS IZS ČČR, ArmR, Armááda da ČČR, zR, zááchrannchrannéé týmy ze zahranitýmy ze zahraniččíí a a 
dobrovolndobrovolnéé organizace vorganizace věěnujnujííccíí se pse přředledléékakařřskskéé prvnprvníí
pomoci.pomoci.

ZamZaměřěřeneníí:: ppřředevedevšíším na mimom na mimořřáádndnéé ududáálosti losti -- ppřříírodnrodníí i i 
prprůůmyslovmyslovéé katastrofy, hromadnkatastrofy, hromadnáá neneššttěěststíí s velkým s velkým 
výskytem poranvýskytem poraněěných osob.ných osob.

Letos se konal sedmý roLetos se konal sedmý roččnníík cvik cviččeneníí



Rescue PatrolRescue Patrol



VlastnVlastníí cvicviččeneníí



PotPotááppěěnníí



RPRP



RPRP



KontaktyKontakty

EE--mail: mail: ZdenekBreckaZdenekBrecka@centrum.@centrum.czcz
Telefon: +420 777 244 683Telefon: +420 777 244 683
Web: Web: www.zachranarick.czwww.zachranarick.cz
Adresa: MAdresa: Mááchova 755chova 755
407 21 407 21 ČČeskeskáá Kamenice Kamenice 
ŘŘeditel: Zdeneditel: Zdeněěk Bk Břřeeččka, DiS.ka, DiS.



ZZááchranchranáářři i ŽŽatecatec
SdruSdružženeníí dobrovolných zdobrovolných zááchranchranáářůřů



Logo organizaceLogo organizace



ČČinnostinnost

Výuka pVýuka přředledléékakařřskskéé prvnprvníí pomocipomoci
ZdravotnickZdravotnickéé asistenceasistence
UkUkáázky pro vezky pro veřřejnostejnost
PrPrááce s dce s děětmi a mltmi a mláádedežžíí: : šškolenkoleníí, brann, brannéé dnydny
Kolektiv mladých zKolektiv mladých zááchranchranáářůřů
OrganizaOrganizaččnníí pomoc ppomoc přři mi měěstských akcstských akcíích a akcch a akcíích ch 
jiných sdrujiných sdružženeníí
CviCviččeneníí s dals dalšíšími zmi zááchranchranáářřskými sloskými složžkami (SDZZ kami (SDZZ 
ČČK, HZS a JSDH, SZBK K, HZS a JSDH, SZBK ČČR, R, ČČČČK aj.)K aj.)



Výuka prvnVýuka prvníí pomocipomoci



ZdravotnickZdravotnickéé asistenceasistence



UkUkáázky pro vezky pro veřřejnostejnost



PrPrááce s dce s děětmi a mltmi a mláádedežžíí



CviCviččeneníí s jinými slos jinými složžkamikami



Likvidace nLikvidace náásledksledkůů jarnjarníích povodnch povodníí
MlMléékojedykojedy u Litomu Litoměřěřicic



KontaktyKontakty

EE--mail: mail: jurneckajurnecka@centrum.@centrum.czcz
Telefon: +420 777 222 150Telefon: +420 777 222 150
Web: Web: zachranarizachranari--zatec.zatec.webzdarmawebzdarma..czcz
Adresa: TAdresa: Třřebebíízskzskéého 2418, 438 01 ho 2418, 438 01 ŽŽatecatec
ŘŘeditel: Slavomil Jurneeditel: Slavomil Jurneččka, DiS.ka, DiS.



Využití dobrovolníků při 
mimořádné události

ZdenZdeněěk Bk Břřeeččka, DiS.ka, DiS.

ZZááchranchranáářři i ČČeskeskáá KameniceKamenice
ZZS PodboZZS Podbořřanyany

Slavomil Jurnečka, DiS.Slavomil Jurnečka, DiS.

Záchranáři Žatec Záchranáři Žatec –– SDZSDZ
ZZS ŽatecZZS Žatec



Rozlišení osob pro využití při 
mimořádné události

nn DobrovolnDobrovolnííkk
-- jakjakáákoli osoba, kterkoli osoba, kteréé nenneníí lhostejnlhostejnéé

pomoci lidem v nouzipomoci lidem v nouzi

nn Dobrovolný zDobrovolný zááchranchranáářř
-- vyvyšškolený laik nebo profesionkolený laik nebo profesionáál, který l, který 

ve svve svéém volnu pomm volnu pomááhháá ostatnostatníímm



Využití dobrovolníků
nn StavStavěěnníí protipovodprotipovodňňových hrových hráázzíí

nn VVččasnasnáá evakuace osob, zvevakuace osob, zvíířřat a majetkuat a majetku

nn ZaZařřizovizováánníí evakuaevakuaččnníích centerch center

nn Doprava dobrovolnDoprava dobrovolnííkkůů nebo evakuovanýchnebo evakuovaných

nn HumanitHumanitáárnrníí pomocpomoc

nn ZajiZajiššttěěnníí popoččíítataččovovéé databdatabááze na evakuaze na evakuaččnníích centrech ch centrech 

nn HlHlíídky domobranydky domobrany

nn ZapZapůůjjččeneníí budovy, vozu, techniky budovy, vozu, techniky ………………

nn Likvidace nLikvidace náásledksledkůů mimomimořřáádndnéé ududáálosti losti -- úúklidklid



Využití dobrovolných záchranářů
nn Viz vyuViz využžititíí dobrovolndobrovolnííkkůů

nn ZajiZajiššttěěnníí ppřředledléékakařřskskéé prvnprvníí pomoci pomoci 

nn ZZřříízenzeníí ooššetetřřovny na evakuaovny na evakuaččnníích centrechch centrech

nn ZajiZajiššttěěnníí radiovradiovéého spojenho spojeníí na centrechna centrech

nn ŘŘíízenzeníí evakuace, evakuaevakuace, evakuaččnníího centraho centra

nn ZZáásobovsobováánníí slosložžek IZS v postiek IZS v postižžených oblastechených oblastech

nn ŘŘíízenzeníí prprááce dobrovolnce dobrovolnííkkůů

nn SpoluprSpoluprááce se sloce se složžkami IZS a krizovým kami IZS a krizovým ššttáábembem

nn ZodpovZodpověědndnáá osoba posoba přři pi přřevozu humanitevozu humanitáárnrníí pomoci do postipomoci do postižžených ených 
oblastoblastíí



Příprava na mimořádnou událost
- 1. část

nn Seznam firem,organizacSeznam firem,organizacíí a osob, ktera osob, kteréé mohou zapmohou zapůůjjččit nejrit nejrůůznzněějjšíší
vybavenvybaveníí a technikua techniku

nn Seznam budov pro pSeznam budov pro přříípadnpadnéé vybudovvybudováánníí evakuaevakuaččnníích centerch center

nn Seznam dobrovolnSeznam dobrovolnííkkůů

nn Seznam specialistSeznam specialistůů a dobrovolných za dobrovolných zááchranchranáářůřů

nn ZZřříízenzeníí fondu pro finanfondu pro finanččnníí zajizajiššttěěnníí ppřřííprav a pracprav a pracíí

nn ZZřříízenzeníí koordinakoordinaččnníí skupiny pro dobrovolnskupiny pro dobrovolnííky nebo dobrovolnky nebo dobrovolnéé
slosložžkyky



Příprava na mimořádnou událost
- 2.část

nn LegislativnLegislativníí zajizajiššttěěnníí prprááce dobrovolnce dobrovolnííkkůů a dobrovolných a dobrovolných 
zzááchranchranáářůřů

nn SpoleSpoleččnnáá cvicviččeneníí a a šškolenkoleníí slosložžek IZS s dobrovolnými zek IZS s dobrovolnými zááchranchranáářři a i a 
dobrovolndobrovolnííkyky

nn SamostatnSamostatnéé šškolenkoleníí dobrovolndobrovolnííkkůů a dobrovolných za dobrovolných zááchranchranáářůřů
profesionprofesionáály z IZS a jiných zaly z IZS a jiných zařříízenzeníí

nn Refundace mezd u dobrovolných zRefundace mezd u dobrovolných zááchranchranáářůřů a dobrovolna dobrovolnííkkůů ppřři i 
mimomimořřáádndnéém stavum stavu

nn PovPověřěřit zodpovit zodpověědndnéé osoby komunikacosoby komunikacíí mezi slomezi složžkami IZS, kami IZS, 
krizovým krizovým ššttáábem, dobrovolnými zbem, dobrovolnými zááchranchranáářři a popi a popřříípadpaděě zzáástupci stupci 
dobrovolndobrovolnííkkůů

nn UrUrččeneníí zodpovzodpověědných osob jednotlivých pracdných osob jednotlivých pracíí a a úúkonkonůů ppřři  i  
mimomimořřáádndnéé ududáálostilosti



Příprava na mimořádnou událost
- 3.část

nn PojiPojiššttěěnníí dobrovolndobrovolnííkkůů a dobrovolných za dobrovolných zááchranchranáářůřů

nn NNáákup a uskladnkup a uskladněěnníí materimateriáálu pro dobrovolnlu pro dobrovolnííky a dobrovolnky a dobrovolnéé
zzááchranchranáářřee

nn ZajiZajiššttěěnníí dopravndopravníích prostch prostřředkedkůů pro transport dobrovolnpro transport dobrovolnííkkůů, , 
dobrovolných zdobrovolných zááchranchranáářůřů a jejich vybavena jejich vybaveníí
-- vlastnvlastníími osobnmi osobníími vozy mi vozy –– úúhrada nhrada náákladkladůů
-- vozidlem sdruvozidlem sdružženeníí
-- vozidly IZSvozidly IZS

nn PPřřííprava dobrovolnprava dobrovolnííkkůů a dobrovolných za dobrovolných zááchranchranáářůřů podle popodle požžadavkadavkůů
jednotlivých krajjednotlivých krajůů –– žžáádost IZS, charakter dost IZS, charakter úúzemzemíí



Kdo zajistí potřebné přípravy?
nn ŠŠkolenkoleníí a pa přříípravu dobrovolnpravu dobrovolnííkkůů a dobrovolných za dobrovolných zááchranchranáářůřů na MU na MU 

–– ststáát, kraj, obec nebo slot, kraj, obec nebo složžky IZS?ky IZS?

nn FinancovFinancováánníí ttěěchto pchto přříípravprav

nn JednotnJednotnéé šškolenkoleníí pro celou pro celou ČČeskou republikueskou republiku

nn JasnJasnáá pravidla pro nasazenpravidla pro nasazeníí a pa přři nasazeni nasazeníí dobrovolndobrovolnííkkůů a a 
dobrovolných zdobrovolných zááchranchranáářůřů

nn VytvoVytvořřeneníí lalaťťky pro vyuky pro využžititíí osob jako dobrovolných zosob jako dobrovolných zááchranchranáářůřů ––
vzdvzděělláánníí, organiza, organizaččnníí schopnosti, bezschopnosti, bezúúhonnosti, materihonnosti, materiáálovlovéého ho 
vybavenvybaveníí, kladných referenc, kladných referencíí od slood složžek IZS, obcek IZS, obcíí, organizac, organizacíí nebo nebo 
jednotlivcjednotlivcůů

nn ProvPrověřěřeneníí dobrovolných organizacdobrovolných organizacíí pro nasazenpro nasazeníí ppřři mimoi mimořřáádndnéé
ududáálostilosti



Školení a příprava dobrovolníků a 
dobrovolných záchranářů na MU

nn PrPrááce s radiostanicce s radiostanicíí

nn BezpeBezpeččnostnnostníí pokyny pro prpokyny pro prááci v oblasti postici v oblasti postižženenéé
mimomimořřáádnou uddnou udáálostlostíí

nn Komunikace s dispeKomunikace s dispeččinkem, zinkem, záástupci IZS nebo obcstupci IZS nebo obcíí

nn U dobrovolných zU dobrovolných zááchranchranáářůřů min. 40hod. min. 40hod. šškolenkoleníí –– PP, PP, řříízenzeníí
skupiny dobrovolnskupiny dobrovolnííkkůů nebo dobrovolných znebo dobrovolných zááchranchranáářůřů

nn ŘŘíízenzeníí vozidel s povolenvozidel s povoleníím vjezdu do oblastm vjezdu do oblastíí postipostižžených ených 
mimomimořřáádnou uddnou udáálostlostíí –– oznaoznaččeneníí vozu, výstravozu, výstražžnnáá zazařříízenzeníí, , 
ppřřevoz osobevoz osob



Pokud nastane mimořádná událost
(vztah k dobrovolníkům a dobrovolným záchranářům)

nn KontaktovKontaktováánníí koordinakoordinaččnníí skupinyskupiny
nn VytvoVytvořřeneníí dispedispeččinku a zinku a záázemzemíí pro dobrovolnpro dobrovolnííky a dobrovolnky a dobrovolnéé

zzááchranchranáářřee
nn PPřřijmutijmutíí žžáádosti o pomoc od obce, slodosti o pomoc od obce, složžky IZS nebo osoby v ky IZS nebo osoby v 

nouzi na dispenouzi na dispeččinkink
nn Vybrat zodpovVybrat zodpověědnou osobu a sestavit skupinu vdnou osobu a sestavit skupinu vččetnetněě ppřříípravy pravy 

potpotřřebnebnéého materiho materiáálu pro daný lu pro daný úúkol kol 
nn Zajistit transportnZajistit transportníí prostprostřředek pro skupinu a jejedek pro skupinu a jejíí vybavenvybaveníí
nn Informovat sloInformovat složžku IZS o vyslku IZS o vysláánníí dobrovolndobrovolnííkkůů a dobrovolných a dobrovolných 

zzááchranchranáářůřů na mna míístosto
nn NahlNahlášášeneníí zzáástupci IZS nebo obce o pstupci IZS nebo obce o přřííjezdu na mjezdu na míísto a sto a 

vyvyččkkáánníí daldalšíších pokynch pokynůů od tod těěchto zchto záástupcstupcůů
nn V pV přříípadpaděě, , žže na dane na danéém mm mííststěě nikdo ze znikdo ze záástupcstupcůů IZS nebo IZS nebo 

obce nenobce neníí, tak postupovat dle pokyn, tak postupovat dle pokynůů dispedispeččinkuinku



Děkujeme za pozornost

nn ZdenZdeněěk Bk Břřeeččka, DiS.ka, DiS.
nn ŘŘeditel sdrueditel sdružženeníí ZZááchranchranáářři i ČČeskeskáá KameniceKamenice
nn pracovnpracovníík ZZS k ZZS ÚÚstecksteckéého kraje, výj. stan. Podboho kraje, výj. stan. Podbořřanyany

nn tel.: tel.: 777 244 683777 244 683, e, e--mail:mail: zdenekbrecka@centrum.czzdenekbrecka@centrum.cz

n Slavomil Jurnečka, DiS.
nn ŘŘeditel sdrueditel sdružženeníí ZZááchranchranáářři i ŽŽatec atec –– SDZSDZ
nn pracovnpracovníík ZZS k ZZS ÚÚstecksteckéého kraje, výj. stan. ho kraje, výj. stan. ŽŽatecatec

nn tel.: tel.: 777 222 150777 222 150, e, e--mail: mail: jurnecka@centrum.czjurnecka@centrum.cz


