
Taktické cvičení složek IZS

Nácvik činností odřadu 

třídenní nasazení v terénu

Místo: Bývalý vojenský prostor Ralsko

Termín: 15.-17.09.2017

Zpracoval:

Bc. Pavel Štyndl, DiS.

Vedoucí pracoviště krizové připravenosti ZZS LK, p.o.



Základní údaje o cvičení

Na nespecifikované části území ČR dojde 

vlivem působení přírodních živlů 

k úplnému výpadku veškeré infrastruktury, 

pro tuto oblast je vyhlášen nouzový stav a 

je nasazen kombinovaný odřad sil a 

prostředků z Libereckého kraje, který bude 

poskytovat své služby v postižené oblasti.



Základní údaje o cvičení

Cvičení bylo primárně určeno pro JSDHO 

předurčené na OOb a CO.

Samostatná činnost odřadu bez podpory 

místní infrastruktury.

Řízení stanovených úkolů náčelníkem 

štábu odřadu.

Plnění stanovených úkolů na jednotlivých 

úsecích (pracovištích) pod velením velitelů 

úseků.



Časový harmonogram

15.09.2017 od 12:00 do 18:00 hodin příjezd 

cvičících dle stanoveného harmonogramu.

Příprava hranic a zahájení pálení zvířat bude 

probíhat souběžně s dojezdem cvičících.

Od 20:00 hodin souběžné činnosti I. etapy 

cvičení na stanovených úsecích.

16.09.2017 v cca 02:00 hodiny ukončení                     

I. etapy cvičení.



Časový harmonogram

16.09.2017 od 11:00 hodin souběžné 

činnosti II. etapy cvičení na stanovených 

úsecích.

16.09.2017 v cca 20:00 hodin ukončení                

II. etapy cvičení.

17.09.2017 po úklidu tábořiště v cca 12:00 

hodin ukončení cvičení a odjezd cvičících 

na své základny.



Účastníci cvičení
Cvičení se celkem zúčastnilo 283 cvičících

HZS LK

ZÚ (Hlučín, Zbiroh, Jihlava)

SOZ Olomouc

ZZS LK

PČR+LS PČR

2x Městská policie

AČR – aktivní zálohy

AČR – 31. pluk rbcho

ČČK

18x JSDHO

3x potápěči

2x psovodi

SVS

KHS

HS





Činnost ZZS LK
Za ZZS LK se cvičení zúčastnilo 9 lidí

Použitá technika

1x vozidlo pro HN Iveco + přívěs

1x vozidlo VW T5 pro přepravu materiálu pro 

HN

1x vozidlo RV

1x vozidlo VW T5

1x vozidlo VW T5 biohazard teamu



Soustředění sil a prostředků



Soustředění sil a prostředků

Prvotní rozdělení úkolů, zařazení do funkcí 

zabezpečujících chod odřadu (velení, 

stravování, osvětlení, ostraha,…)

Výstavba ubytovacích zařízení (stany, 

kontejnery).

Příprava polní kuchyně.

Příprava polní umývárny a toalet (SDO, 

mobilní WC).



Stavba polní ambulance



Stavba polní ambulance

Činnost:

Stavba polní ambulance.

Zabezpečení jejího provozu.

Poskytování lékařské péče.





Slintavka a kulhavka



Činnost:

Stavba hranice na pálení uhynulých zvířat.

Pálení uhynulých zvířat.

Likvidace popele.

Slintavka a kulhavka





Třídění metodou START

(probíhalo v noci za umělého osvětlení)

Průzkum objektu.

Vyhledávání zraněných.

Třídění metodou START. - JSDHO

Evakuace zraněných.

Přetřídění raněných – ZZS LK.

Transport zraněných do polní ošetřovny

Poskytnutí lékařské péče



Požár v objektu se zraněnými



Požár v objektu se zraněnými

Činnost:

Průzkum.

Hasební práce.

Evakuace zraněných.

Poskytnutí první předlékařské pomoci.

Transport zraněných do nemocničního 
zařízení.

Poskytnutí lékařské péče.







Pátrací akce v terénu



Pátrací akce v terénu

Činnost:

Vyhledávání ztracených osob v 

zalesněném terénu.

Záchrana pohřešovaných osob.

Případně poskytnutí předlékařské pomoci.

Transport zraněných do nemocničního 

zařízení.

Poskytnutí lékařské péče.



Vyhledávání pod vodní hladinou



Vyhledávání pod vodní hladinou

Činnost:

Nalezení předmětu pod vodní hladinou.

Vytažení předmětu na břeh.





Záchrana z vodní plochy



Záchrana z vodní plochy

Činnost:

Záchrana tonoucího.

Poskytnutí předlékařské pomoci.

Transport zachráněného do nemocničního 

zařízení – polní ambulance

Poskytnutí lékařské péče.





Požár lesa 

+ čerpací kontejner SOMATI



Činnost:

Průzkum.

Dálková doprava vody hadicemi.

Hasební zásah.

Požár lesa 

+ čerpací kontejner SOMATI





Vyhledávání osob v sutinách



Vyhledávání osob v sutinách

Činnost:

Průzkum.

Vyhledání a záchrana pohřešovaných 

osob v sutinách.

Poskytnutí předlékařské pomoci.

Transport zraněných do nemocničního 

zařízení.

Poskytnutí lékařské péče.





Výskyt infekční nákazy



Výskyt infekční nákazy

Činnost:

Ohraničení nebezpečné zóny.

Stanovení režimu pro vstup a výstup ze 

zóny.

Dekontaminace vystupujících osob včetně 

nasazených sil a prostředků.

Závěrečná dekontaminace objektu.



Výskyt infekční nákazy 



Využití vrtulníku



Činnost:

Transport PS 12 na DDV

Hašení lesa v návaznosti na DDV

Transport psů na místo vyhledávání

Vyhledávání osob v terénu

Záchrana osob z terénu, vody

Koordinace nasazení SaP v terénu

Využití vrtulníku





Dopravní nehoda



Dopravní nehoda

Činnost:

Průzkum.

Stabilizace vozidla, protipožární opatření.

Vyproštění zraněných osob.

Poskytnutí předlékařské pomoci.

Transport zraněných do nemocničního 
zařízení.

Poskytnutí lékařské péče.





Děkuji za pozornost


