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Taktické cvičení IZS – VNN na palubě 

letadla

• Cílem cvičení bylo procvičit koordinaci záchranných a likvidačních prací 

prováděných složkami Integrovaného záchranného systému 

Jihomoravského kraje při zásahu na palubě dopravního letadla s 

podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci

• Za ZZS JmK se zúčastnil Biohazardtým (2+3+1) a KZOS (1)

• Dále HZS, KHS Brno, PČR vč. cizinecké policie, Letiště Brno, HZS 

Letiště Brno, ČČK, Univerzita obrany

• Pasažér s pozitivním cestovatelskou anamnézou a horečnatým 

onemocněním se zvracením na palubě dopravního letadla 

(simulovaného autobusem), které přistálo na Letišti Brno

• Procvičena koordinace činnosti Vedoucím zdravotnické složky, třídění a 

řízení evakuace cestujících z letadla, vyšetření a zajištění pacienta, 

dekontaminace, zacházení se zavazadly



Námět

„Dne 21. ledna 2015 v 13:00 hodin bylo na ŘLP Letiště Brno 

oznámeno přistání nízkonákladové společnosti z Tunisu, se 

150 (fakticky 41) cestujícími na palubě. ŘLP oznamuje událost 

dle standardního pracovního postupu (OPIS MV – GŘ a dále 

paralelně operačnímu středisku HZSp LETIŠTĚ Brno a.s.), že 

se na palubě letadla nachází osoba, u které se objevily 

příznaky vedoucí k podezření na vysoce nebezpečnou nemoc 

Ebola. Na základě rozhodnutí OOVZ, MZ a GŘ HZS jsou 

aktivovány složky IZS. Složky IZS podle požadavků orgánu 

ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“), tedy určeného 

pracovníka krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně provádí potřebná opatření“



Cíle cvičení

• Procvičení další možné situace výskytu VNN

• Implementace nových poznatků a postřehů z 

minulých cvičení

• Prohloubení schopností velitelů a vedoucích 

složek IZS při společném řízení a koordinaci sil 

a prostředků dle STČ-5/IZS

• Prověření dojezdových časů složek IZS, 

jednotek PO, prověření spolupráce složek IZS 

při zajištění VNN na mezinárodním letišti

• Prohloubení schopností Biohazard týmu ZZS





Situace v letadle
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Průběh cvičení
• 13:00 oznámení ŘLP, cestou KOPIS předání informace 

ZZS, 13:21 svolání Biohazardtýmu

• 13:45 BH tým 1 na místě – čekání na sestavení 

dekontaminační linky

• 14:38 vstup do letadla, 14:45 první informnace

• 14:55 odchod nezasažených cestujících

• 15:00 odchod 10 kontaminovaných cestujících

• 15:07 informace o pacientovi, 15:13 v biovaku

• 15:33 po dekontaminaci přebírá Tým2

• 15:41 transport, 15:46 ukončena zdravotnická část 

zásahu



Foto HZS Jmk – TM, kpt. Mgr. Milan Vrábel















Závěry TC VNN v letadle
• Ověřena  užitečnost Vedoucího zdrav. složky ve 

štábu velitele zásahu

• Největší zatížení pro tým 1 – třídění, organizace 

evakuace

• Největší problém s osobními doklady 

kontaminovaných cestujících

• Ověřeno zrychlení činnosti zkrácenou 

dekontaminací: Dekontaminace: Chloramin B, bude Chloramin T      

Biovak: 5% roztok a expozice 5 minut, 5% roztok a export do BHT 2 bez 

oplachu

Zasahující BHT 1 a hasiči: 5% roztok a expozice 5 minut, 5% roztok a 

expozice 5 minut bez oplachu



Taktické cvičení IZS – VNN 

na palubě letadla

• Dotazy?

Děkuji za pozornost!


