
CVIČENÍ IZS V KHK 2016 

Pracoviště krizové připravenosti

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 



Cvičení VNN

 Transport pacienta s podezřením na vysoce 

nakažlivou nemoc (VNN)  Hradec Králové na kliniku 

infekčních, parazitárních a tropických  nemocí 

Nemocnice Na Bulovce. Transport bude realizován 

silami a prostředky Biohazard týmu (BHT) 

Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého 

kraje (ZZS KHK). Hlavním tématem tohoto cvičení je 

ověření činnosti složek IZS při tomto druhu 

mimořádné události (MU).



Místo a termín cvičení

 Místo: Kolej na Kotli – hotel Garni

Na Kotli 1147,

502 96 Hradec Králové

 Termín: 22.6.2016, 9 hodin.





Cíle cvičení

 činnost operačních středisek IZS Královéhradeckého kraje v operačním řízení,

 systém vyrozumění složek IZS a dotčených orgánů státní správy a samosprávy,

 připravenost a akceschopnost složek IZS,

 činnost a koordinaci složek IZS při realizování transportu

 vzájemnou komunikaci složek IZS v místě společného zásahu,

 účinnost opatření při uzavírání prostoru MU a zamezení vstupu nepovolaných osob,

 materiálně technické vybavení zasahujících složek IZS a jeho správné použití,

 účinnost opatření při zajištění bezpečnosti zasahujících v místě MU,

 provádění dekontaminace transportního prostředku, členů BHT ZZS KHK před 
naložením do vozu ZZS KHK

 zajištění bezpečného transportu pacienta – Praha Bulovka





Cvičení ARÉNA 

Místo a termín taktického cvičení

Místo: Zimní stadion Hradec Králové

Termín: 21. září 2016

Počet: diváků cca 900

Počet ošetřených pacientů:

 Červení – 3x – reálný transport OUM HK

 Žlutí – 6x – reálný transport OUM HK

 Zelení 10x – ošetřeni na místě v autobuse HK

 Černí – 5x



Cvičení ARÉNA 

Výjezdové skupiny

RV HK 1x VL

Inspektor provozu 1x VZS

RZP 5x

SPIS 1x intervent

Vozík HN 1x

LZS kontaktováni nejbližší 



Cvičení ARÉNA 

Průběh cvičení

11:01 oznámení na KZOS

11:04 vyslány výjezdové skupiny

11:10 info o zneškodnění útočníka, příjezd 

výjezdových skupin

11:41 ukončení START

11:52 transport posledního pac. OUM HK











Děkuji 


