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Panel nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje

Panel of NGOs of the South Moravian Region



Základní charakteristika:
• dobrovolné seskupení nestátních neziskových organizací působících výhradně 

na území Jihomoravského kraje;

• činnost zaměřena na poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu a podporu 
složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje za rozsáhlých 
mimořádných událostí a krizových situací;

• všechny organizace jsou zařazeny jako ostatní složky Integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje;
(uzavřena „Dohoda o poskytování plánované pomoci na vyžádání dle § 21 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů“)

• je zabezpečena jejich koordinovaná součinnost při provádění záchranných 
a likvidačních prací ve prospěch složek Integrovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje;
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Základní charakteristika:
• základním řídícím dokumentem je „55/INA-VOK STATUT PANELU NNO

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ a Interní normativní akt Panelu nestátních 
neziskových organizací Jihomoravského kraje „JEDNACÍ ŘÁD“; 

• složky se podřizují jednotnému řízení, které je zabezpečováno koordinátorem;

• vytváří jednu z odborných pracovních skupin Krizového štábu Jihomoravského 
kraje;

• spoluzabezpečují chod Informační krizové linky Jihomoravského kraje.
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Úkoly v rámci jednotného velení:
• vytváření intervenčních týmů na bázi jednotlivých organizací k zabezpečení 

příjmu a distribuce poskytnuté humanitární pomoci obyvatelstvu a poskytování 
podpory Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje;

• zajišťování a poskytování odborné psychosociální pomoci, v úzké součinnosti 
s profesionálními psychology základních složek Integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje, ve prospěch obyvatelstva postiženého 
rozsáhlými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi;

• zabezpečování a poskytování odborné předlékařské pomoci při mimořádných 
událostech s velkým počtem zraněných a poskytování zdravotnické pomoci 
v úzké součinnosti s výjezdovými osádkami Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje;

• budování evakuačních a humanitárních táborů ve spolupráci s vyčleněnými 
útvary Armády České republiky a zabezpečování provozu příjmových 
evakuačních zařízení ve spolupráci se starosty měst a obcí na území 
Jihomoravského kraje; 5
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Úkoly v rámci jednotného velení:
• všestranné vytvoření personální a logistické infrastruktury území, zejména na 

bázi Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednoty, pro 
zajištění:

* humanitární pomoci postiženým územím;

* nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami;

* materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám Integrovaného 

záchranného systému Jihomoravského kraje a spolupracujícím subjektům;

* dostupné potřebné techniky určené zejména k přepravě osob;

* volné ubytovací kapacity pro nouzové ubytování evakuovaných osob;

* personální a materiální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití 

obyvatelstva.

• zajišťování personální a logistické podpory Krajských taktických a prověřovacích 
cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.
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Členská základna:
Sekce poskytování zdravotnické pomoci „Section of medical assistance“

• Český červený kříž – oblastní spolek Brno;

• Český červený kříž – oblastní spolek Blansko;

• VZS Brno – město;

• VZS ČČK Blansko; 

• VZS ČČK Brno;

• VZS ČČK Nové Mlýny;

Sekce odborné personální základny „Section of the training personnel base“

• Krajské Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

• Moravská hasičská jednota;

• Spolek členů Aktivní zálohy AČR Jihomoravského kraje;
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Členská základna:
Sekce práce se zvířaty „Section of animals assistance“

• Jihomoravská brigáda Svazu záchranných brigád kynologů ČR; 

• Sirius;

• Horse Emergency;

Sekce materiální podpory „Section of material support “

• AIDED, z.s.;

Sekce národní podpory „Section of the national support“

• ADRA;

• Člověk v tísni;

• Armáda spásy.
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Český červený kříž 

- oblastní spolek Brno;

- oblastní spolek Blansko.

9„Section of medical assistance“



Poslání Českého červeného kříže

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území
České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.
Naplňování poslání a plnění úkolů je všeobecně prospěšnou činností.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže 
na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva.

Zaměření Českého červeného kříže

• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v 
případech katastrof a jiných mimořádných událostí;

• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

• šíří znalost Ženevských úmluv.

10

Panel NNO Jihomoravského kraje

Pomáháme společně 



Český červený kříž v rámci Panelu NNO Jihomoravského kraje plní tyto úkoly: 

• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva;

• poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; 

• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby.

Humanitární jednotka – velitel + 21 členů s úkolem:

• odborná první pomoc předlékařská; 

• odborná ošetřovatelská péče; 

• personální a materiální pomoc při evakuaci; 

• součinnost při nouzovém stravování;

• zajištění ošacení a ubytování;

• odborná pomoc při prevenci epidemií;

• zdravotní výchova;

• psychosociální pomoc. 11

Panel NNO Jihomoravského kraje

Pomáháme společně 



12„Section of medical assistance“

Pomáháme společně 



13„Section of medical assistance“

Pomáháme společně 



Vodní záchranná služba

- Místní skupina VZS ČČK Blansko; 

- Vodní záchranná služba ČČK Brno, pobočný spolek;

- Místní skupina VZS ČČK Nové Mlýny;

- VZS Brno – město. 14„Section of medical assistance“



Poslání Vodní záchranné služby

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, z.s. je největší celostátní
organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu.
V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí
Integrovaného záchranného systému České republiky.

Vodní záchranná služba je členem mezinárodní organizace vodní záchrany
International Life Saving Federation a zastupuje tak Českou republiku na
mezinárodní úrovni.

Vodní záchranná služba působí na vybraných vodních plochách, kde funguje
v režimu 24 hodin/nonstop. Jako ostatní složka Integrovaného záchranného
systému je využívána k primárním zásahům na vodních plochách a v jejich blízkosti
krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru České republiky,
Zdravotnických záchranných služeb krajů, Policie České republiky, nebo reaguje na
tísňové výzvy přímo od občanů. Spolupracuje s Leteckou záchrannou službou,
Státní plavební správou, obecními policiemi, se správci toků a vodních nádrží. 15
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Vodní záchranná služba má čtyři hlavní pilíře své činnosti:

• záchrana a poskytování neodkladné odborné první pomoci na otevřených 
vodních plochách a v jejich blízkosti;

• zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích;

• komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na typy 
vodního prostředí;

• aktivní součást Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

Odřad Vodní záchranné služby Jihomoravského kraje

• zdravotnické družstvo:

* zajišťování evakuací velkých skupin osob;

* poskytování odborné první pomoci při zranění;

• technické družstvo:

* likvidační práce následků povodně;

* sanace zasažených studní. 16
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Další činnost vodní záchranné služby :

• zdravotní a technická pomoc při zajištění společenských a sportovních akcí;

• asistence záchranářů školených na zásahy na vodních plochách;

• zajištění asistence včetně sanitního vozu a lékaře záchranné služby;

• zajištění kvalifikovaných potápěčů pro zajištění akcí;

• potápěčské práce;

• pronájem sportovních potřeb a záchranných vest;

• na základě požadavků provozovatele zajišťuje provoz pláží;

• spolupráce při tvorbě a prezentaci výukových a preventivně - bezpečnostních 
materiálů;

• sleduje úrazovost a její následky ve sledovaných lokalitách;

• na základě požadavku médií informuje jejich prostřednictvím veřejnost o 
podmínkách v zajišťované lokalitě. 
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Odřad VZS Jihomoravského kraje
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Přívěs logistického zajištění

Vozidlo logistické podpory
podvozek LIAZ 4x4 DAKAR 

Rychlý záchranný automobil
RZA MAZDA BT-50 4x4 

Zdravotnické vozidlo s výbavou
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Dobrovolní hasiči 

- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

- Moravská hasičská jednota.
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Poslání dobrovolných hasičů:

• pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací;

• plnění úkolů ochrany obyvatelstva;

• propagace a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, 
krizového řízení a ochrany obyvatelstva;

• spolupráce s ostatními občanskými sdruženími působícími v oblasti 
požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva; 

• pomoc hasičskému záchrannému sboru při zajištění odborné přípravy členů 
jednotek SDH měst a obcí;

• příprava dětí a mládeže pro činnosti v jednotkách SDH měst a obcí;

• pořádání odborných konferencí pro členy jednotek SDH měst a obcí;

• pořádání soutěží v požárním sportu ve všech věkových kategoriích.
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Další činnost dobrovolných hasičů:  

• podpora zdravého rozvoje osobnosti dětí a mládeže, zejména pak jejich 
psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností;

• vedení mladých členů k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, 
přírodě a celému lidskému společenství;

• dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a při dalších mimořádných událostech;

• organizování táborů a volnočasových aktivit;

• besedy s veřejností k problematice požární ochrany a ochrany při mimořádných 
událostech;

• požární dozory při hromadných společenských a kulturních akcích (divadelní 
představení, koncerty, …);

• organizace kulturních a tradičních akcí v obcích (ostatky, stavění máje, hody, …);

• akce pro děti (dětské dny, maškarní plesy, drakiády, mikulášské besídky, …).
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Připravené síly - ready forces

Spolek členů Aktivní zálohy Armády České 
republiky Jihomoravského kraje.
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Poslání dobrovolné aktivní zálohy :

• nasazení odřadů při řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových 
situací;

• spolupráce při ochraně obyvatel při živelných pohromách a katastrofách;

• připravená organizace jednotného velení;

• trvalá dosažitelnost a rychlá aktivace členů;

• vybavenost členů výstrojí do terénu a materiálem pro dlouhodobou činnost;

• schopnost samostatné činnosti v postižené oblasti; 

• pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí;

• součinnost  s organizacemi při dodávce poskytnuté humanitární pomoci;

• příprava velitelských struktur pro zasazení Týmu Morava;

• součinnost při výcviku a přípravě složek Panelu NNO Jihomoravského kraje.
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Rescue animals

- Jihomoravská brigáda svazu záchranných 
brigád kynologů; 

- Horse Emergency;

- Sirius. 29
„Section of animals assistance “



Horse emergency

• vyproštění zvířete z nebezpečné situace;

• odborná první pomoc na místě události;

• stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou;

• předání na příjmu veterinární kliniky;

• pomoc při evakuaci hospodářských zvířat při krizových situacích.

Kynologická brigáda

• vyhledávání osob při mimořádných událostech a krizových situacích;

• propátrávání terénu a hledání osob na místě události;

• pomoc při evakuaci ohrožených domácích zvířat;

• péče o evakuovaná domácí zvířata.
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Sirius, z.s.
- výcvik záchranných psů;
- vzdělávání a zvyšování informovanosti širší veřejnosti o možnosti 
využití psů při záchraně lidských životů;

- akce pro děti a mládež ve školách, volnočasových zařízeních a dětských táborech;
- akce se zábavnou formou vedoucí ke správnému chování a úctě ke zvířatům a 
ukázkou, že psi nejsou jen hračka, ale pomocníci, kteří dokáží zachránit lidský 
život. 

Pro širší veřejnost připravují kulturní akce, kde představují výcvik a využití 

záchranných psů.
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AIDED, z.s .
nezávislé charitativn ě-ekologické sdružení

34
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Aided z.s. je nezávislý charitativně - ekologický spolek vzniklý pro pomoc lidem 
v nouzi, přispívající k ochraně přírody, zajišťující regionální rozvoj a pomáhající 
rozvoji občanské společnosti. 

AIDED z.s. znamená vzájemnou pomoc, na které se může podílet každý. 

Použitý textil, přikrývky, ložní prádlo, ručníky, spárované boty a hračky.
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AIDED z.s.: 

• pomoc lidem v nouzi;

• pomoc k ochraně přírody;

• zajišťuje regionální rozvoj a pomáhá vývoji občanské společnosti. 

AIDED z.s. znamená vzájemnou pomoc, na které se může podílet každý. 
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Sekce národní podpory 
• ADRA;
• Člověk v tísni;
• Armáda spásy. 

37
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ADRA pracuje s lidmi žijícími v chudobě a nouzi za účelem spravedlivé a pozitivní
změny prostřednictvím posilujícího partnerství a zodpovědných kroků.

ADRA je profesionální, zdokonalující se a efektivní síť organizací, jež ztělesňuje
integritu a transparentnost. ADRA napříč hranicemi posiluje a vystupuje ve
prospěch ohrožených a zapomenutých, aby dosáhla měřitelné, dokumentovatelné
a trvalé změny v jejich životech a společnosti.
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Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu,
svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považují za základní
hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech
a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
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Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní
podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou
skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale
také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje
sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60
registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc
znevýhodněných osob.
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Krajská taktická cvičení složek Integrovaného 
záchranného systému Jihomoravského kraje
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Mezinárodní taktické cvičení složek IZS krajů a dobrovolnických týmů - partnerů projektu
„SAVE.regions“ „SANITKA 2015“ v souladu:

� Plánem cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje na rok 2015;

� Plánem provedení Mezinárodního taktického cvičení složek IZS krajů a dobrovolnických
týmů - partnerů projektu „SAVE.regions“ „SANITKA 2015“;

� Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při
katastrofách nebo velkých haváriích;

� Dohodou o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský,
Jihočeský a Vysočina.

TERMÍN TAKTICKÉHO CVIČENÍ - 3. června 2015

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR A GARANT CVI ČENÍ - Jihomoravský kraj

Pomáháme společně 
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TÉMA TAKTICKÉHO CVIČENÍ

Příprava složek IZS a dobrovolnických týmů na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací
při mimořádné události – rozsáhlé dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob.

ÚČASTNÍCI TAKTICKÉHO CVIČENÍ

- Jihomoravský kraj;
- Dolní Rakousko;
- Kraj Vysočina;
- Jihočeský kraj;
- Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.;
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o.;
- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje;
- Partneři mezinárodního projektu „SAVE.regions“:

* Červený kříž Rakouska;
* Diecézní charita Brno;

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje;
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje;
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina;
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje;
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vratěnín;
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherčice;
- ÖAMTC – Christophorus Flugrettungsverein Notruf Niederösterreich;
- ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.;
- Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.

Pomáháme společně 
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MÍSTO PROVEDENÍ TAKTICKÉHO CVIČENÍ

Vratěnín – v blízkosti přechodu státní hranice České republiky s Rakouskou republikou

NÁMĚT TAKTICKÉHO CVIČENÍ

V 10:20 hodin vznikla v blízkosti mezinárodního přechodu státní hranice České republiky
s Rakouskou republikou vážná dopravní nehoda dvou dodávkových vozidel s českými
a rakouskými registračními značkami s větší skupinou cyklistů na organizované projížďce českého
a rakouského „Cycling Club“. V jejím důsledku došlo ke zranění velkého počtu osob (včetně smrtelného).
Dopravní nehoda zablokovala silnici v obou směrech.

Pomáháme společně 
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Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

- maskování celkem třiceti figurantů (z toho 10 figurantů z Rakouska);

- namaskováno celkem 16 osob a 14 cyklistů;

- humanitární jednotka je připravena po materiální i personální stránce.

Stanovené úkoly byly Panelem nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje splněny.

Pomáháme společně 
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Celkový závěr

- cvičení se zúčastnilo celkem 152 cvičících z 14 jednotek složek IZS krajů a organizací;

- zúčastněné složky a orgány prokázaly připravenost na řešení mimořádné události tohoto typu;

- nedošlo k žádnému selhání při plnění stanovených úkolů;

- velitelé a zástupci složek IZS a ostatních subjektů plnili naplánované úkoly a dokázali dobře reagovat
na neplánované situace;

- operační střediska spolupracovala navzájem bez problémů;

- činnost Panelu NNO Jihomoravského kraje byla na velmi dobré úrovni a všechny úkoly byly splněny.

Připravený scénář dopravní nehody a maskování figurantů byly velice blízké reálné situaci, což
u všech zasahujících vyvolávalo představu o skutečné události.

Cvičení přispělo k prohloubení znalostí a praktických dovedností všech zasahujících příslušníků složek IZS.
Při cvičení taktéž došlo ke zlepšení koordinace jednotlivých činností složek IZS a k prohloubení jejich
vzájemné spolupráce.

Pomáháme společně 
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Na závěr cvičení hejtman Jihomoravského kraje předal všem cvičícím subjektům písemná poděkování
za aktivní účast a vzorné splnění úkolů na Mezinárodním taktickém cvičení složek integrovaných
záchranných systémů krajů a dobrovolnických týmů „SAVE.regions“ „SANITKA 2015“.

Pomáháme společně 
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Krajské prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje 
„DÁLNICE 2016“:

� v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje na rok 2016;

� dle ust. § 11, písmeno b) a § 17, odstavec 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

� ověření připravenosti složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje 
k provádění záchranných a likvidačních prací;

� součástí cvičení bylo vyhlášení cvičného poplachu pro složky Integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje. 

Hlavním organizátorem a garantem cvičení byl Jihomoravský kraj v úzké součinnosti se 
základními složkami Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

Téma prověřovacího cvičení

Činnost složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při vzniku 
mimořádné události – dopravní nehody na dálnici s hromadným postižením osob a poruchou 
plynulosti provozu. 
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Účastníci prověřovacího cvičení

a) prověřované subjekty:

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje;

- Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.;

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje; 

- Jednotky požární ochrany dle zpracovaného plánu prověřovacího cvičení;

- Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje;

b) subjekty zabezpečující součinnost:

- Jihomoravský kraj;

- Ředitelství silnic a dálnic České republiky;

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.;

- Úrazová nemocnice v Brně;

- Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p.o.;

- Diecézní charita Brno;

- Úřad městské části Brno – Bystrc;

- Letecká služba Policie České republiky;

- DONERA, s.r.o.;

- ALFA-HELICOPTER, spol. s.r.o.
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Místo provedení prověřovacího cvičení

Brno - Bystrc, stará dálnice

Doba provedení prověřovacího cvičení

25. května 2016, 07:00 – 17:00 hodin 

Námět prověřovacího cvičení

V 10:00 hodin vznikla na dálnici v úseku s omezenou rychlostí a zúžením vozovky do jednoho 
levého jízdního pruhu, z důvodu údržby komunikace, dopravní nehoda zájezdového autobusu s 
následným střetem dalších tří osobních automobilů. Dopravní nehoda autobusu byla zjevně 
zapříčiněna únavou řidiče spojenou s nepozorností v úseku upraveném dopravním značením. 
Do autobusu přepravujícího zájezd následně narazily osobní automobily, kdy se řidičům 
nepodařilo včas dobrzdit vozidla. V dlouhodobě stojící koloně vozidel, zhruba uprostřed, se v 
osobním automobilu přepravujícím dvě ženy u jedné začnou projevovat příznaky blížícího se 
porodu. Do kolony stojících vozidel následně narazí automobil s přívěsem na převoz velkých 
zvířat, u kterého dojde k úniku velkého množství provozních kapalin. Při dopravní nehodě 
došlo ke zranění velkého počtu osob (včetně smrtelných). Důsledkem nehody je dálnice 
neprůjezdná a vytvořila se několikakilometrová kolona vozidel.
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Plán rozehry námětových situacípro jednotky požární ochrany a zdravotnickou záchrannou
službupřipravoval Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje:

1. posttraumatický šok;

2. neukáznění řidiči;

3. bránící pes;

4. nevítaní diváci;

5. vlezlý fotograf;

6. nehoda na konci kolony;

7. činnost psychologické služby;

8. náhlý porod;

9. infarkt spolujezdce;

10. hysterická matka;

11. amokřidiče.
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Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Do prověřovacího cvičení složek IZS Jihomoravského kraje „Dálnice 2016“ byli zapojeni
příslušníci všech složek Panelu nestátních neziskových organizací JMK.

� maskování 59 figurantů proběhlo včasně, rychle a bez problémů;

� v havarovaném autobuse 55 osob, 4 osoby v osobním autě, bránící pes a 4 figuríny;

� vytvoření kolony stojících vozidel, a to v počtu 85;

� předurčení pro práci figurantů;

� činnost při podpoře (zabezpečení stravou) zasahujících složek Integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje. 

Plán rozehry námětových situací:
12. požadavky na toalety;
13. požadavky na tekutiny a stravu.

Stanovené úkoly byly Panelem nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
splněny.
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Hlavním organizátorem a garantem cvičení byl Jihomoravský kraj v úzké součinnosti
s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.

Nový Dvůr 21.6.2017
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Námětem cvičení byla simulovaná srážka dvou vlaků na jednokolejné železniční trati Břeclav
– Lednice, při které bylo zraněno 66 osob, 15 pasažérů bylo usmrceno a 26 cestujících
vyvázlo bez zranění.

Cestující včetně zraněných velice věrohodným
způsobem ztvárnili studenti ze Střední zdravotnické
školy Brno, Jaselská a Univerzity obrany
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Procvičení činnosti centra asistované pomoci, které nedaleko místa nehody přijímalo
příbuzné cestujících a poskytovalo základní informace o jejich stavu a celkové situaci.

Mezi figuranty byli i 2 příslušníci Policie ČR, kteří
představovali osoby, po kterých se následně
rozvinulo pátrání v terénu.
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Na zásahu se podílelo 174 hasičů, 48 záchranářů, 155 policistů, 23 pracovníků
zabezpečujících provoz osobní přepravy, 21 členů Panelu nestátních neziskových organizací
JMK a 98 pracovníků organizačního týmu.

Nasazeno bylo 108 kusů techniky včetně policejního vrtulníku.
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Vysoké teploty prověřily fyzickou odolnost cvičících zejména při vyprošťování a při 300
metrů dlouhém transportu zraněných.

Extrémní teplotní podmínky (30°C ve stínu)
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Za úspěšnou přípravou stojí početný přípravný tým složený ze zástupců Krajského úřadu
JMK, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Hasičské záchranné služby
Správy železniční dopravní cesty, s.o., Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje,
p.o., Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, DVI týmu Kriminalistického ústavu
Praha, Českých drah, a.s., Správy železniční dopravní cesty, s.o., KORDIS JMK, a. s a Panelu
NNO JMK.

Celé cvičení se dopředu připravovalo necelý půl rok.
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Cvičení prokázalo svůj smysl. Bylo velmi kvalitně připraveno a ukázalo vynikající připravenost
složek integrovaného záchranného systému pomoci lidem v případě takto vážné mimořádné
události. Neodhalily se žádné vážné nedostatky, žádná slabá místa v nastaveném systému
komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému nebyla nalezena.

Koordinace Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje funguje.
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Krajské taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského
kraje „VLAK 2017“ prokázalo, že Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje
je připraven rychle, efektivně a maximálně kvalitně zasáhnout a pomoci.

Cvičení probíhalo v době 09:30 - 19:00 hodin. 31 subjektů, 421 cvičících, 108 ks techniky.



67Cvičení bylo ukončeno v 19:00 hodin, kdy byl vyklizen celý rozsáhlý prostor cvičení.
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Pomáháme společně 

Sytém aktivace Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

603 492 428
603 918 974

koordinátorka 
Ivana Holásková

Humanitární jednotka 
Hana Tesařová 



Panel nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje

16. února 2018                                                   Ivana Holásková


