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Taktické cvičení IZS

¨ nařizuje ministr vnitra, generální ředitel HZS ČR, hejtman
kraje nebo ředitel HZS kraje

¨ provedení po předchozím projednání se zúčastněnými
složkami

¨ cílem dosažení odborné připravenosti členů koordinačních
orgánů a velitelů složek IZS při řízení sil a prostředků více
složek

¨ přípravou nařizujícím pověřen velitel cvičení

¨ sestavení plánu cvičení (námět, cíle, lokalita, časový
harmonogram, cvičící síly a prostředky, materiální
vybavení)



Na ZZS KVK přichází vyrozumění o TC IZS



Vyhledávání dobrovolníků pro TC IZS



Koordinační schůzka účastníků TC IZS



Cíle taktického cvičení z pohledu ZZS

¨ ověření reálnosti traumatologického plánu poskytovatele
zdravotnické záchranné služby

¨ ověření činnosti zdravotnického operačního střediska při
mimořádných událostech

¨ prověření připravenosti sil a prostředků k provádění
záchranných prací

¨ ověření funkčnosti spojení mezi zdravotnickým operačním
střediskem, nasazenými silami a prostředky, poskytovateli
akutní lůžkové péče a dalšími složkami IZS

¨ nácvik postupů třídění, ošetřování a odsunu v místě
mimořádné události



Koordinace činností sil a prostředků ZZS



Stěžejní nácvik třídění raněných



Prověření spojení a komunikace



TC Autobus 2013

¨ 21. 3. 2013 v pozdních odpoledních hodinách na Božím
Daru na silnici I/25

¨ autobus převrácený na bok se zasažením 21 osob

¨ 1 mrtvý, 10 těžce zraněných, 3 středně těžce zranění, 7
lehce zraněných

¨ nasazené síly a prostředky: 2 RV, 5 RZP, vůz HN

¨ výjezdové skupiny vysílány z domovských základen

¨ 6 rozhodčích (1 hlavní, 3 na místě, 1x ZOS, 1x emergency)



Postup na místě HPZ

¨ první RV na místě za 10 minut od nahlášení

¨ vedoucí lékařka zásahu nepodává situační zprávu z místa

¨ vedoucí lékařka zásahu vstupuje do autobusu a provádí
třídění

¨ přijíždějící další výjezdové skupiny se nemají komu hlásit a
na místě vzniká zmatek

¨ zřízeno nepřehledné shromaždiště raněných bez rozdělení
do sektorů

¨ nekoordinované ošetřování a odsun zraněných do nemocnic



Příprava autobusu na silnici



Vynášení zraněných z autobusu



Vynášení zraněných z autobusu



„Shromaždiště raněných“



Situace ve stanu jako součásti shromaždiště



TC Skalka 2013

¨ 21. 9. 2013 v dopoledních hodinách na silnici II/606 cca 2
km od Pomezí nad Ohří

¨ hromadná dopravní nehoda autobusu, cisterny převážející
kyselinu akrylovou a osobního automobilu

¨ na místě 40 zasažených osob (2 mrtvé, 8 těžce zraněných,
10 středně těžce zraněných, 20 lehce zraněných)

¨ nasazené síly a prostředky: 1 RV, 5 RZP, 2 DRNR, vůz HN

¨ výjezdové skupiny vysílány z domovských základen

¨ 4 rozhodčí (1 hlavní, 2 na místě, 1 na ZOS)



Postup na místě HPZ

¨ první RZP na místě za 6 minut od nahlášení (provádění
třídění metodou START)

¨ vedoucí lékařka zásahu v RV přijíždí za 10 minut

¨ podání situační zprávy z místa události a aktivace TP

¨ spolupráce s velitelem zásahu IZS na výborné úrovni

¨ při třídění neprováděny život zachraňující úkony

¨ komplikovaná spolupráce s JSDH a německými hasiči

¨ několik pacientů z autobusu evakuováno bez fixace



Postup na místě HPZ

¨ shromaždiště raněných nerozděleno na úseky

¨ nahodilé ošetřovaní zraněných bez koordinace

¨ nekoordinovaný odsun s často špatnou volnou odsunového
prostředku

¨ odsunový pracovník nehlásí v mnoha případech směřování
pacientů a vozidla



Kontakt vedoucí lékařky s velitelem zásahu



Situace na místě po příjezdu sil a prostředků



Evakuace zraněných z autobusu



Vyprošťování z osobního automobilu



Dekontaminace



Problémy společné pro obě TC

¨ špatná komunikace mezi vedoucím lékařem zásahu,
vedoucím odsunu a zdravotnickým operačním střediskem

¨ při třídění nejsou prováděny život zachraňující úkony

¨ špatná organizace shromaždiště raněných

¨ špatná organizace odsunu



Na správném odsunu záleží



Opatření ZZS KVK

¨ zařazení školení pro členy výjezdových skupin v
problematice krizové připravenosti, traumatologického
plánu a činnosti výjezdových skupin v místě HPZ

¨ zařazení praktických kurzů v třídění metodou START

¨ dovybavení výjezdových skupin ručními radiostanicemi

¨ pro zjednodušení třídění vybavení vozidel páskami v
barvách priorit

¨ práce na zjednodušení identifikační a třídící karty

¨ dovybavení členů výjezdových skupin speciálními OOPP
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