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Proč cvičení dálnice?Proč cvičení dálnice?

§§ V prosinci 2006 zprovozněn úsek D11 V prosinci 2006 zprovozněn úsek D11 
na území Královéhradeckého a na území Královéhradeckého a 
Pardubického krajePardubického kraje
§§ Specifika zásahu na dálnici pro Specifika zásahu na dálnici pro 

všechny složky IZSvšechny složky IZS
§§ Traumatologická problematika při DN, Traumatologická problematika při DN, 

včetně návaznosti PNP a NNPvčetně návaznosti PNP a NNP



ŘEŠENÍ HN ZE STRANY ZZSŘEŠENÍ HN ZE STRANY ZZS

ÚROVEŇ OPERAČNÍ                K.O.S.ÚROVEŇ OPERAČNÍ                K.O.S.

ÚROVEŇ TAKTICKÁ ÚROVEŇ TAKTICKÁ VEDOUCÍ LÉKAŘ VEDOUCÍ LÉKAŘ 
ZÁSAHUZÁSAHU



VEDOUCÍ LÉKAŘ ZÁSAHUVEDOUCÍ LÉKAŘ ZÁSAHU

§§ První kmenový lékař ZZS na místěPrvní kmenový lékař ZZS na místě
§§ Následně vystřídán oblastním či Následně vystřídán oblastním či 

hlavním lékařem ZZS (není hlavním lékařem ZZS (není 
nezbytné)nezbytné)
§§ Zřetelně označenZřetelně označen
§§ Disponuje vyčleněným záchranářem Disponuje vyčleněným záchranářem 

pro spojení a administrativní úkolypro spojení a administrativní úkoly



ÚKOLY VEDOUCÍHO LÉKAŘE ÚKOLY VEDOUCÍHO LÉKAŘE 
ZÁSAHUZÁSAHU

§§ Komunikuje s velitelem zásahu (HZS), Komunikuje s velitelem zásahu (HZS), 
mapování situace, mapování situace, zpětná informace zpětná informace 
KZOSKZOS
§§ Upřesnění odhadu rozsahu HNUpřesnění odhadu rozsahu HN
§§ Požadavek na další síly a prostředkyPožadavek na další síly a prostředky
§§ Upřesnění přístupových trasUpřesnění přístupových tras

Trvalá komunikace s KZOSTrvalá komunikace s KZOS



Obsah tísňové výzvyObsah tísňové výzvy

§§ Nehoda autobusu a dvou osobních Nehoda autobusu a dvou osobních 
automobilůautomobilů
§§ Jeden automobil hoříJeden automobil hoří
§§ Odhad cca 20 zraněnýchOdhad cca 20 zraněných
§§ Zcela zablokovány oba dálniční Zcela zablokovány oba dálniční 

pruhy pruhy –– dálnice v jednom směru dálnice v jednom směru 
neprůjezdnáneprůjezdná



KZOS KZOS –– AKTIVACE TPAKTIVACE TP
§§ Komunikuje s KOPIS a OSPČRKomunikuje s KOPIS a OSPČR
§§ Vysílá LZZS HK, 2 x RLP HK,           Vysílá LZZS HK, 2 x RLP HK,           

2 x RZP HK, 1 x RLP Pardubice,      2 x RZP HK, 1 x RLP Pardubice,      
3 x DRNR HK3 x DRNR HK
§§ Aktivuje traumacentrum FN HK       Aktivuje traumacentrum FN HK       

a Krajskou nemocnici Pardubicea Krajskou nemocnici Pardubice
§§ Komunikuje s LZZS SČK, Komunikuje s LZZS SČK, 

Olomouckého, Libereckého kraje, Olomouckého, Libereckého kraje, 
kraje Vysočina a HMPkraje Vysočina a HMP



Vedoucí lékař zásahuVedoucí lékař zásahu

§§ Lékař RLP HK (1. na místě)Lékař RLP HK (1. na místě)
§§ Označen vestou z kontejneru pro HNOznačen vestou z kontejneru pro HN
§§ Dokumentace pro HN z kontejneru pro Dokumentace pro HN z kontejneru pro 

HNHN
§§ Stanice Matra Pegas na otevřeném Stanice Matra Pegas na otevřeném 

kanálekanále
§§ Krizový mobil jako zálohaKrizový mobil jako záloha
§§ Vyčleněn spojař Vyčleněn spojař -- administrátoradministrátor



FilmFilm



Komentář k filmuKomentář k filmu

§§ Zdůraznění nepřetržité komunikaceZdůraznění nepřetržité komunikace
§§ Úloha VLZ Úloha VLZ –– řízení posádekřízení posádek
§§ Třídění vyčleněným třídícím lékařemTřídění vyčleněným třídícím lékařem
§§ VLZ VLZ –– zajišťuje také odsun raněných    zajišťuje také odsun raněných    

za trvalé komunikace s KZOS                 za trvalé komunikace s KZOS                 
a informování o odsouvaných a informování o odsouvaných 
pacientechpacientech



Spojení je základSpojení je základ
§§ VLZVLZ posádkyposádky

KZOSKZOS
MATRA MATRA –– otevřený kanálotevřený kanál

POSÁDKYPOSÁDKY KZOSKZOS
Radiostanice analog 160MHz (vozidlové Radiostanice analog 160MHz (vozidlové 

stanice)stanice)



PozitivaPozitiva

§§ VLZ velmi dobře zvládnul taktické VLZ velmi dobře zvládnul taktické 
řízení posádek na místě a komunikaci řízení posádek na místě a komunikaci 
s KZOSs KZOS
§§ Bezchybné spojeníBezchybné spojení
§§ Osvědčila se nová verze dokumentaceOsvědčila se nová verze dokumentace
§§ Secvičení základních složek IZS Secvičení základních složek IZS 

specifickém zásahu na dálnicispecifickém zásahu na dálnici



NegativaNegativa

§§ Příprava není vyzkoušena celokrajskyPříprava není vyzkoušena celokrajsky

§§ Nutno proškolit všechny kmenové lékaře Nutno proškolit všechny kmenové lékaře 
pro činnost VLZpro činnost VLZ
§§ Doporučit přípravu nové zdravotnické Doporučit přípravu nové zdravotnické 

dokumentace a vybavit všechny posádkydokumentace a vybavit všechny posádky
§§ Lépe označit VLZLépe označit VLZ



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


