
Cvičení ZZS HMP
„Aircraft Evac 2019“
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 17. 4. 2019, 13:00 – 16:00 hod. 

 Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni

 Nehoda letadla Boeing 737 MAX8 při přistávacím manévru

 Kapacita letadla 189 míst, na palubě 112 cestujících

 60 zraněných

 12 zemřelých

 16 subjektů, 350 osob včetně organizačního týmu

Cvičení „Aircraft Evac 2019“



Námět

Zdroj: fotodokumentace HZS Letiště Praha



 Letecká nehoda s celoletištním dopadem – aktivace všech mechanismů 
jako při reálné události:

- Krizový štáb Letiště VH – spuštění krizových postupů

- Krizová centra pro posádku, příbuzné a pozůstalé

- Spolupráce všech složek IZS a dalších zasahujících subjektů

- Pohyb složek IZS v SRA zóně

- Pohyb hasičů v dýchací technice po letadle

- Aktivace centra pro média

- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

- Činnost DVI týmu při spolupráci s koronerem ZZS HMP

- Aktivace TP ve FN Motol a ÚVN

…… a další ……

Cíl cvičení



 Ověřit funkčnost vyčkávacích míst na letišti

 Vyzkoušet doprovázení posádek prostředky letiště v SRA zóně

 Změřit reálný dojezd modulů pro HN do prostor letiště v plném provozu

 Vyzkoušet spolupráci se subjekty, se kterými běžně necvičíme 

(PČR – Služba cizinecké policie, ASČR, HZS Letiště Praha, Airport Security)

 Prověřit vzájemnou komunikaci všech zasahujících složek a subjektů

 Vyzkoušet v praxi nový systém primárního třídění zraněných policisty a hasiči

 Spolupráce velitelů na místě zásahu

 Spolupráce VZS a zástupce managementu v krizovém štábu letiště

Cíle cvičení z pohledu ZZS HMP



Specifika přípravy cvičení 

Zdroj: fotodokumentace HZS Letiště Praha Zdroj: fotodokumentace HZS Letiště Praha



Síly a prostředky zdravotnické složky

Poskytovatel Síly a prostředky

ZZS HMP

Inspektor

8x RZP

3x RLP

Modul HN Atego

Modul HN Golem

Náhradní ZOS

ZZS SČK
1x RV

2x RZP

ASČR

1x RLP

1x RZP

1x ZDS

Kontejner pro MU

ZZS PK Kryštof 07 - LZS AČR

39 osob



Průběh cvičení – zjednodušená časová osa

Čas T (13:00) Událost

T + 0 Zahájen přistávací manévr

T + 4 Vyhlášena letecká nehoda, vznik MU s HPO

T + 5 Jednotky HZS LVH přijíždí na místo a zahajují zásah

T + 8 Příjezd stálé lékařské služby LVH

T + 12 – 30 Příjezd dalších sil a prostředků IZS

T + 20 Převzetí pozice vedoucího zdravotnické složky Inspektorem od ASČR

T + 20 – 100 Třídění, ošetřování, administrace a reálný odsun zraněných do ZZ

T + 45 Zasedání krizového štábu Letiště VH

T + 135 Předán v ZZ poslední zraněný

T + 160 Ukončení zásahu IZS, místo předáno ÚZPLN a DVI týmu



Reálný odsun zraněných

Zdroj: fotodokumentace ÚVN Zdroj: fotodokumentace ÚVN



Celkem zasažených 112 osob

60 zraněných

transport do FNM a ÚVN

13x P1
27x P2
20x P3

40 nezraněných V péči krizových center Letiště VH

12 zemřelých Figuríny, činnost koronera a DVI týmu

Konečná bilance



 Větší barevné plachty pro ošetřování zraněných

 Zjednodušení administrace vedoucími odsunu

 Náhradní imobilizační pomůcky na urgentní příjmy nemocnic 

 Trasa vyčkávací stanoviště  místo MU 

 Vyčkávání posádek na follow me

 Rozpory mezi interními letištními plány a plány složek IZS

 Označení vozů RZP i z vnitřní zadní části

 Samostatná administrace lehce zraněných mimo vedoucí odsunu

 Různá komunikační zařízení

Podněty ke změnám





 Čitelné a úplné vyplňování třídících a identifikačních karet

 Nastavení společných postupů se spolupracujícími organizacemi

 Včasné kvalitní třídění ušetří čas a lidské kapacity při ošetřování

 Stagnace pacientů na retriážním filtru

 Zapojit soukromé spolupracující subjekty do vzdělávání v krizové připravenosti

 Zefektivnit spolupráci ZOS s kontaktními místy zdravotnických zařízení

 Řidič vedoucího lékaře jeho asistentem

 Oba vedoucí odsunu se nesmí rozdělit a stojí na stejném viditelném místě

Prostor pro zlepšení





Mgr. Bc. Miroslav Tejkl

Krizový manažer

Pracoviště krizové připravenosti

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

+ 420 739 300 365

miroslav.tejkl@zzshmp.cz

www.zzshmp.cz

Děkuji za pozornost!


