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Téma cvičení

• Simulovaný transport pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN) 
z infekční kliniky FN HK na kliniku infekčních, parazitárních a tropických  nemocí 
Nemocnice Na Bulovce,

• Transport realizován silami a prostředky Biohazard týmu ZZS KHK,

• Ověření činnosti složek IZS při tomto druhu mimořádné události,

• Místo: FN HK – infekční klinika

• Termín: 25.6.2019,  13:30 hodin. 
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Místo cvičení
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Zúčastněné složky – osoby a technika

ZÁKLADNÍ SLOŽKY DISLOKACE TECHNIKA POČET OSOB

Policie ČR
KŘP Khk OA 2x 4

ÚO Hradec Králové OA 2x 4

HZS KH kraje, jednotky PO 1. Hradec Králové

1. CAS 20/4000/240-S2T 1+3

1. CAS 20/4000/240-S2T 1+3

1. RZA-L2R 1+1

1. KA - PPL 1+1

1. VEA 1 1+0

ZZS KH kraje Hradec Králové
1 x RZP – Biohazard tým 2

Vedoucí zdravotnické složky 1

OSTATNÍ SLOŽKY A ORGANIZACE DISLOKACE TECHNIKA POČET OSOB

Městská policie HK Hradec Králové OA 2x 4

Krajská hygienická stanice KHK Hradec Králové OA 1x 2+1

Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové 3+1 figurant
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STČ – 16A/IZS

• Mimořádná událost s podezřením na výskyt VNN ve zdravotnickém zařízení nebo 
v ostatních prostorech

• Řešení MU spočívá v:
• zajištění bezpečnosti a zdraví zasahujících osob

• poskytnutí přednemocniční neodkladné péče pacientovi

• prevenci šíření infekčních onemocnění, zamezení kontaminaci

• dekontaminaci zasahujících osob / TIPO a kontaktů na základě rozhodnutí OOVZ

• zajištění speciální ochranné DDD stanovených prostor a povrchů

• Při mimořádné události s podezřením na výskyt VNN musí být z důvodu prevence 
před nákazou dodrženo pravidlo minimálního potřebného počtu zasahujících.
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Rozdělení místa zásahu – STČ 16A
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úsek č. 1 – ohnisko nákazy. 
Velitelem úseku č. 1 je OOVZ.

Velitelé úseků č. 2-6 jsou 
jmenováni VZ:
úsek č. 2 – nebezpečná zóna,

úsek č. 3 – nástupní prostor,

úsek č. 4 – dekontaminační 
stanoviště,

úsek č. 5 – vnější zóna (prostory 
pro shromažďování osob),

úsek č. 6 – transport pacienta 
k cílovému poskytovateli.



Časová osa
Čas Popis

13:41 Vyhlášení poplachu CPS HK KOPIS

13:45 Příjezd na místo KOPIS

13:47 Příjezd ZZS BHT KOPIS

13:52 Příjezd PČR KOPIS

13:53 Ustaven Štáb velitele zásahu VZ

13:59 Příprava dekontaminačního stanoviště, strojení průzkumné skupiny VZ

14:01 Zřízeno dekontaminační stanoviště, průzkumná skupina ustrojena ŘD kraje

14:18 Máme zřízenou dekontaminace, ustrojeno a čekáme na ustrojení BHT ZZS VZ

14:22 Vstup průzkumné skupiny s TIPO VZ

14:34 Transport pacienta, bude provedena dekontaminace VZ

15:06 Proběhla dekontaminace TIPO a zasahujících, VZ

15:27 Cvičení ukončeno VZ

15:45 Odjezd na základnu KOPIS



Poznatky ze cvičení - I

• Vzhledem k počasí a to zejména velmi vysokým okolním teplotám vznikla ze 
cvičení celá řada podnětů, z nichž některé již byly implementovány do praxe

• Jednalo se zejména o materiálně technické vybavení zasahujících a doplnění 
protiplynového kontejneru o další pomocné vybavení (např. držáky TIPO 
v dekontaminaci, filtroventilační jednotky a větší počet ochranných masek)

• Dále došlo k zefektivnění organizačních opatření na místě události a to ve vztahu k 
zasahující skupině a personálu zdravotnického zařízení. 
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Poznatky ze cvičení - II

• Nutnost velitele zásahu koordinovat strojení hasičů a členů BHT na 
jednom místě
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Poznatky ze cvičení - III
• Na základě tohoto cvičení vznikla nutnost velitele zásahu přihlédnout k 

povětrnostním podmínkám a stanovit ideální počet zasahujících jak 
v nebezpečné zóně tak stanovit ideální počet zasahujících k zajištění 
dekontaminace pacienta, personálu a zasahujících. 

• Dále byl problematický přístupu s TIPO do ordinace kliniky infekčních 
onemocnění FN HK tento poznatek vedl ke zjištění, že vhodnější bude 
pacienta přesunout do transportního prostředku mimo ordinaci, ideálně v 
místech s dobrou dostupností pro zasahující a technické prostředky (TIPO). 

• Velmi přínosné pak byla nutnost řešení poškozeného oděvu jednoho ze 
zasahujících z pohledu velitele zásahu a rozhodnutí OOVZ.  Tato situace 
nebyla standartní a vedla k nutnosti proškolení řešení nestandardních 
„krizových“ událostí v rámci MU.
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Možné komplikace pro JPO 

• Velké množství civilistů v nebezpečné zóně

• Různé ochranné prostředky – dekontaminace, svlékání …

• Dlouhá doba přípravy
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Závěr

• Další úkoly JPO – nebyly cvičeny (ohnisková dekontaminace, 
dekontaminace vstupního/výstupního koridoru…)

• Nutné zefektivnění společné přípravy průzkumné skupiny

• Štáb VZ vyčlenit mimo samotné dění

• Při odborné přípravě se zaměřit na řešení krizových situací
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Děkuji za pozornost

Video 

kpt. Ing. Jan Čech

HZS Královéhradeckého kraje

jan.cech@hkk.izscr.cz

950 530 715
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https://www.youtube.com/watch?v=4fHtUa9XkqE&t=4s
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