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Spolupráce se složkami IZS

� Základní složky
� HZS HK + JPO
� PČR

� Ostatní složky složky
� HS – oblast Krkonoše, oblast Orlické hory
� Skalní záchranná služba
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Typy MU vyžadující spolupráci

� Zásahy v rámci lavinových nehod
� Zásahy v obtížně dostupném terénu
� Zásahy v obtížně dostupném terénu bez 

možnosti přistání (s využitím speciálních 
leteckých činností – podvěs atd.)

� Pomoc s transportem pacientů – žádost 
posádky na místě

� „Běžné“ výjezdy ZZS KHK – HS na základě 
smlouvy o First responderech – vysílá 
automaticky KZOS



Lavinová nehoda

� Pro oblast Krkonoše
� Součinnost s HS ČR oblast Krkonoše
� Koordinace postupu při zásahu je dána 

prioritami určenými mezinárodně platnými 
odbornými doporučeními přejatých z alpských 
zemí (IKAR – CISA).

� Postup KZOS ZZS KHK při přijetí výzvy 
„Lavinová nehoda“ – dle doporučeného 
postupu, který má každý operátor na svém 
pracovišti – viz 



Foto: HS Pec pod Sněžkou



ZÁSAHY V OBTÍŽNĚ 
DOSTUPNÉM TERÉNU
� Oblasti a terény pro pozemní posádky obtížně dostupné 

nebo i nedostupné
� Přistání není možné
� Oblasti Krkonoš, Orlických hor, Broumovska, Teplicko-

Adršpašských skal, zalesněná území
� Indikace použití speciálních leteckých činností většinou 

již na základě vyhodnocení tísňové výzvy  aktivace 
součinnosti s leteckými záchranáři HZS KHK dle 
platného postupu pro KZOS ZZS KHK

� Pokud je indikace k provedení podvěsu či jiné tecniky
zjištěna až na místě, pak tuto činnost provádí posádka 
LZS HK samostatně.

� Další součinnost s HS ČR, Skalní záchrannou službou
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Cvičení ARÉNA 

Místo a termín taktického cvi čení
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 cvi čení
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 


