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Upozorňuji, že cílem této prezentace 
je pouze rozbor HN z pohledu útvaru 
krizového řízení.  Poučme se a to co 
nacvičujeme nezapomínejme ani ve 
chvílích maximálního vypětí…



Crrr, zvoní telefon 
a mašinérie se rozjíždí 
…. Kalendář ukazuje 

datum 8. dubna 2013
Čas : 6.38



�Vedoucí sestře KZOS právě končila 
noční služba. Zůstala na KZOS        
a ujala se koordinace události na 
dispečinku. Samozřejmě v té době 
musel dispečink zajistit PNP pro 
obyvatele Pk. Rozhodně v té době 
čas na kávu nebyl…

Práce KZOS na výbornou !!!



První posádkou na místě je 
RLP 447 z VS Rokycany 

� Podle nacvičených a všeobecně 
platných postupů má taková posádka 
zhodnotit situaci a informovat KZOS o 
počtu postižených osob, 
požadovaných prostředcích a pak 
začít s tříděním raněných  …

�V reálu to vypadalo takto….
� Čas : 6.58



K likvidaci HN bylo použito 
těchto sil a prostředků :

�RLP  447 Rokycany 3
�RZP  445 Rokycany 2
�RLP  446 Radnice    3
�RZP 206 Plzeň         2
�RV 201 Plzeň           2
�RLP Beroun              3
�RZP Beroun             2
�Kryštof 7                 2
�S A R                        -



C E L K E M :

�5 lékařů
�8  SZP
�6 řidičů 



V pravo náklaďák, uprostřed 
hasiči a my…? Taky ve vláčku 

za sebou….



Když jeden překáží 
druhému…



K čemu by NEMĚLO 
docházet..

�Dispečerka si všimla, že z místa HN 
odjíždí sanitka… Kam asi jede, koho 
veze, kam ho veze ? Inu, když něco 
KZOS neví, tak se musí zeptat….
�Čas : 7.10



Kryštof 7 a SAR



Pohled na vrak…



Co bylo správně …..

�Lékař, který dorazil na 
místo události jako první, 

předal později vedení 
lékaři s větší zkušeností. 
Tím byl MUDr. Bronislav 

Dvořák z LZS Líně



�V 6.49 KZOS kontaktuje 
CD Sanitar,    informuje 
je o situaci, dotazuje se 
na volné kapacity a žádá 
jejich připravenost.
�V 7.02 na základě 

informací z místa od 
MUDr. Dvořáka 
požadavek ruší



HZS – vezeme autobus se 
zraněnými směr Plzeň. Bus 
je na cestě. Kolik času 
zbývá do příjezdu do 
nemocnice ? Tam se budou 
divit…
� KZOS potřebuje na koordinaci také čas. Koneckonců 

nemocnice také…

� Čas : 7.24



Ocenit je třeba i činnost 
KZOS a jejich iniciativní 

přístup k odstranění 
jazykové bariéry. 
Čas : 7.50 a 7.57



Bude – li nějaké 
příště…
�První lékař na místě zhodnotí situaci 

a bude ve spojení s KZOS. Upřesní 
rozsah události a požadované 
prostředky.
�Posádka se nevrhne ke konkrétnímu 

zraněnému, ale provede třídění ! 
Budeme mít přehled o počtech osob,  
které transportujeme z místa. 



MEMENTO…



TANTUM NE NOCEAS, 
CUM VIS PRODESSE, 
MEMENTO -Pamatuj 
jen, abys neškodil tam, 
kde snažíš se prospět !



Vám děkuji za 
pozornost 

a spoluautorům 
za spolupráci


