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HN HN -- Trnávka 2008Trnávka 2008

• Záchranářství sebou nese teoretické znalostí,organizační a 
praktické zkušenosti.

• Praktické zkušenosti získané na běžných výjezdech,je tedy 
nutné doplňovat nácviky zásahu u hromadného neštěstí.

• V kraji Vysočina se stalo zvykem,že nácviky HN se konají 
dvakrát ročně,aby se vyzkoušely různé klimatické,světelné 
a prostorové podmínky.

• Každý nácvik je zaměřen na vyzkoušení jednotlivých etap 
HN- třídění,terapie,transport apod.



HN HN -- Trnávka 2008Trnávka 2008

• Dne 19.9.2008 - nácvik HN v oblasti Pelhřimov.

• Tématem bylo: požár rekreační chaty v níž bylo 20 
zraněných ,z toho 3 mrtví , 7 těžce poraněných , 8 lehce , 
z toho 2 děti.

• Úkolem HN byl noční nácvik třídění, ošetření a transport 
raněných do nemocnice Pelhřimov.

• Součástí cvičení – vyzkoušení komunikace mezi posádkami 
ZZS,mezi vedoucím lékařem a velitelem zásahu HZS,mezi 
vedoucím lékařem a ZOS a komunikace mezi záchranáři a 
hasiči.



HN – Trnávka 2008 
6 RLP( Pe, Hu, HB, Ji, Tr, VM )  +  1 RZP Pacov

20 záchranářů + 6 operátorek ( 3 ve službě + 3 náhradní ) 

RLP PE
RLP JI
RZP PA
RLP TR

RLP HU
RLP VM
RLP HBHN



HN HN -- Trnávka 2008Trnávka 2008

• Na operační středisko 
v Jihlavě zavolala mladá 
rozrušená žena,že v 
rekreačním středisku 
Trnávka hoří chata a že se 
tu nachází větší množství 
zraněných lidí.

• ZOS informuje HZS a 
vysílá výše uvedené 
posádky.
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• Z pohledu záchranáře bylo 
místo HN velice 
problematické z důvodu 
omezeného prostoru 
kolem hořící chaty 
umocněné najetými vozy 
HZS. 

• Sanitky musely najíždět 
cca o 50- 100m níže,ohlásit 
se vedoucímu lékaři a 
přemístit se k hořící 
chatě,kde vedoucí lékař 
určil úkoly jednotlivým 
posádkám. 
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• Naše posádka - RLP Humpolec -

záchranář vystoupil s lékařem u chaty 
a řidič odjel na místo parkování 
sanitek a potom nás s obtížemi 
vyhledal.

• Problém - chybějící spojení mezi členy 
posádky,tma zabránila vizualizaci 
členů posádky.

• Čelové svítilny –
• napomáhají v orientaci v terénu

• v hrubější  identifikaci zranění
• při třídění pacientů světlo svítilny 

zkresluje barvu pokožky,rozsah 
popálených míst 

• při komunikaci dvou záchranářů -
mohou se navzájem osvítit

• Museli jsme se také hlídat navzájem -
ztráta člena posádky z dohledu…
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• Problematické bylo - na 
začátku akce HZS 
provádělo nacvičené 
úkony bez informování 
vedoucího lékaře zásahu   
( pacienti ve stanu, ale chyběli 
zdravotníci )

• Je tedy nutná lepší 
informovanost HZS 
(k čemuž tyto nácviky 
vedou)

• HZS se seznamuje s naší 
prací během HN 
(Dobrovolný sbor HZS)
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• Další etapou HN bylo zajištění obvaziště

• Scénář HN – stan připraven před začátkem HN
• To mohlo vést k desorganizaci HZS
• předčasně odnášeli nevytříděné zraněné osoby
• nerespektovali sektory ve stanu
• docházelo k pomíchání vytříděných a nevytříděných pacientů

• Problém : na obvazišti nebyli ještě zdravotníci - věnovali třídění 
pacientů…
• nebyl organizován přísun pacientů na obvaziště
• pacienti zůstávali uloženi i před vchodem stanu
• bylo zabráněno volnému průchodu do stanu
• prvním zdravotníkem na obvazišti byla záchranářka 
• nebyl zde ještě přítomen lékař
• přítomnost rozhodčích … 
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• Mé zkušenosti:
• z obvaziště –

• než jsem rozbalil batoh začal se plnit stan pacienty
• terapie ve stanu byla ztížena nedostatkem místa
• chyběla lepší organizace ošetřování pacientů
• záchranáři se ve své práci překrývali 
• byl nedostatek lékařů
• ošetření pacienti nebyli včas transportováni,zabírali místo a potřebné 

přístroje.

• transport do nemocnice - vcelku běžná záležitost,nevymykající se 
„normálnímu“ výjezdu.

• předání pacientů bez problémů.

• Po předání pacienta na chirurgickou ambulanci v nemocnici 
v Pelhřimově,pro nás HN skončilo.



HN HN -- Trnávka 2008 Trnávka 2008 -- zhodnocení:zhodnocení:
Klady: 

• 1.velmi se mi líbila práce vedoucí 
lékařky,která velmi srozumitelně 
komunikovala se záchranáři a se 
ZOS.

• 2.byl spokojený,že jsem si 
vyzkoušel obtížnost třídění,terapii 
a přípravu k transportu během 
nácviku HN,které se konalo v noci 
.

• 3.že jsem si vyzkoušel obtížnost 
komunikace během HN

• 4.že jsem zjistil,jak je důležité,aby 
posádka se nerozdělila v místě 
HN a dobře spolu komunikovala



HN HN -- Trnávka 2008 Trnávka 2008 -- zhodnocení:zhodnocení:
Zápory:

• 1.Špatný signál vysílaček a navíc 
v rámci posádky chybí možnost 
komunikace pomocí vysílačky

• 2.Rozdílné postupy HZS (hlavně 
dobrovolní HZS) a naše postupy 
během HN

• 3.Porotci ve zdravotnických 
uniformách – rušivý a zavádějící 
fenomén

• 4.Určitý zmatek,který vládl na 
obvazišti,díky špatné organizaci 
transportu vytříděných a 
nevytříděných pacientů

• 5.Pacienti s lehkým 
zraněním,nebyli dostatečně 
hlídáni HZS a tím,rušili    při 
třídění a terapii

• 6.Na obvazišti chyběla dřívější 
přítomnost zdravotníků,hlavně 
vedoucího lékaře obvaziště



HN HN -- Trnávka 2008Trnávka 2008
• Celkově jsem velmi rád,že jsem se tohoto nácviku HN mohl 

zúčastnit a i přes určité nedostatky,mě tato zkušenost 
v příští práci bude určitě velmi platná.



Děkuji za Vaši Děkuji za Vaši 
pozornost !pozornost !


