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• zdravotnické záchranné služby,
• poskytovatel ů jednodenní a l ůžkové 

zdravotní pé če
• havarijního plánu kraje

TRAUMATOLOGICKÝTRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
-- existující typyexistující typy

• havarijního plánu kraje
• vnějšího havarijního plánu

– radiační havárie,
– závažná průmyslové havárie, 

• vnit řního havarijního plánu



• (havarijní) plánování ZaLP k MU: -> HZS
► zákon č. 239/2000 Sb., o IZS + VMV č.328/2001 Sb. 

• HP kraje
• VHP JEZ    

zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií       

TRAUMATOLOGICKÝTRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
-- právní prostředíprávní prostředí

► zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií       
+ VMŽP 103/2006 Sb. 

• VHP
• Vnitřní HP; Vyhláška č. 256/2006 Sb., …, …, … 

• plánování reakce PZS na HN/HPZ při MU:
► zákon 372/2011 Sb. / VMZ 101/2004 Sb. -> ZZS
► zákon 374/2011 Sb. / VMZ 240/2012 Sb. -> 1D+LP



TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012
-- čím neníčím není

z. 239/2000 Sb.

VMV 328/2001 Sb.

z. 240/2000 Sb./NV 462/2000 Sb.

≠ dohodou o PPV

≠ evak. plánem  
≠ TČ složky IZS

≠ PKP

VMV 328/2001 Sb.
VMZ 101/2012 Sb., 240/2012 Sb.

TrPl 2001 
≠ TrPl 2012 

odlišnost obsahem a zpracovatelemodlišnost obsahem a zpracovatelem

odlišnost obsahem a účelemodlišnost obsahem a účelem



úroveň poskytovatel ZS                          zpracovatel HP, KP
připravenosti a zpracovatel TrPl 2012              a zpracovatel TrPl 2001

obrana plán opatření
státu hospodářské mobilizace

krizové plán krizové krizový plán kraje

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012
-- v krizovém řízení a připravenostiv krizovém řízení a připravenosti

5

krizové plán krizové krizový plán kraje
situace                         připravenosti                       - plán ND

mimořádné HAVARIJNÍ PLÁN
události - IZS      traumatologický plán 2012      - traumatologický plán 2001

- poplachový plán IZS

standardní 
situace
-> do 2. stupně poplachu IZS                                                

ZZS  -> LAP
-> 1d.aLP 



TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012 
–– institucionální vztahyinstitucionální vztahy
• ZZS -► pracoviště krizové připravenosti

- traumatologický plán
-> koordinace ZZS v krizové připravenosti

• Poskytovatel ALP -► kontaktní místo 
- komunikace
- koordinace příjmu- koordinace příjmu
- traumatologický plán

• Poskytovatel 1d.aLP 
- traumatologický plán

• Veřejná správa – KrÚ; MZ
- projednání -> koordinace návaznosti

• HZS 
- vstupní údaje 



TrPl
ALP
+ TC TrPl

UP

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012
-- funkční návaznostfunkční návaznost

ČÁST A:
ANALÝZA 
HROZEB
V ÚZEMÍ

TrPl
UP

TrPl
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ČÁST C:
-
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- TrPl
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TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012 
–– shrnutíshrnutí

• zpracování TrPl je zákonnou povinností
PZS při příslušnosti orgánů veřejné správy                
ke spolupráci na jejich zpracování 

• TrPl je plánem organizace činnosti• TrPl je plánem organizace činnosti
zpracovatele = poskytovatele ZS zpracovatele = poskytovatele ZS 
při výskytu: hromadného neštěstí

hromadného postižení zdraví
- v rámci i mimo rámec poplachu IZS
- v období klidu a i za krizových situací
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TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012 
–– shrnutíshrnutí

• HZS -> HP/VHP:
CO a KDE hrozí, ROZSAH ohrožení, ČÍM poškození zdraví,
OCHRANA před působením, ÚKOLY k místu MU

� TrPl 2012 ZZS -► P1d.aLP
=► KOLIK a JAKÁ postižení zdraví =► KOLIK a JAKÁ postižení zdraví 
� síly
� prostředky
� postupy = manévr silami a prostředky

� cílem je schopnost kontinuální odborné    
neodkladné zdravotní péče při HPZ                  
s paralelním zajištěním ostatních ZS v rámci HN



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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