
Mimořádná událost – HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o.
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Činnost ZZSUK, p.o.
Legislativa:

• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

• Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

• Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí krizový zákon

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému

• Vyhláška č. 328/2001 Sb., o podrobnostech zabezpečení 

IZS

• Vyhláška č. 380/2002 Sb., úkoly ochrany obyvatelstva
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Vyhláška č. 240/2012 Sb.
Prováděcí vyhláška k zákonu o ZZS

• Definuje MU – HPZ (hromadné postižení zdraví)

• Určuje a definuje činnost zdravotnických složek při MU – HPZ

• Určuje činnost:

• vedoucí zdravotnické složky („VZS“)

• třídění („TR“)

• vedoucí lékař („VL“)

• stanoviště neodkladné péče (SNP= shromaždiště)

• vedoucí odsunu („VO“)

• Definuje traumatologický plán
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ZOS postupy po příjmu výzvy HPZ 
• Rozhoduje o změně režimu ZZS z řádného na mimořádný dle platných 

postupů ZZS = aktivuje Traumaplán ZZS ÚK p.o.

• Zajišťuje řádný i mimořádný provoz ZZS ÚK

• Vysílá na místo HPZ dostupné prostředky dle rozsahu události

• Komunikuje s KOPIS

• Informuje vedení organizace (ředitel, náměstek, krizový referent) o HPZ

• Zajišťuje komunikaci s Vedoucím zdravotnické složky a Vedoucím odsunu

• Zajišťuje komunikaci s posádkami ZZS a se ZZ, včetně mimokrajských

• Informuje ZZ o vzniku HPZ pro včasnou aktivaci Traumaplánů ZZ

• Zjišťuje vyslání přívěsů na HPZ

• Zjistí dostupná lůžka pro příjem pacientů

• Rozhoduje o směrování pacientů

• Ukončuje mimořádný provoz a informuje o tom všechna avízovaná ZZ



Page  5

První posádka na místě HPZ



Page  6

 Po příjezdu před opuštěním vozidla hlášení na ZOS

 vozidlová RDST Motorola, kanál dle lokality + volací znak vozu

 METHANE

První posádka na místě HPZ

volací znak vozidla ZZS

požadavek na posily, přívěsy HPZ, stany

Kemler kódy, CBRN

lokalizace místa MU (pokud lze-souřadnice GPS)
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 Další komunikace se ZOS z terénu RDST Matra na kanále „ZOS UL 210“, 

volací znak Velitel zdravotnického zásahu (VZS)

 Prvotní průzkum 

- rychlé a bezpečné zhodnocení situace

- provedení život zachraňujících úkonů (záklon hlavy, stavění krvácení)

- odhad počtu a závažnosti raněných

- zpětné avízo na ZOS - upřesnit informace o mimořádné události

- upřesnit počty zraněných osob

- nahlásit nově zjištěné nebezpečí

- požadavky na materiál

 Pokud nedorazila na místo HPZ zatím další posádka ZZS, je po zpětném 

avízu nutno zahájit TŘÍDĚNÍ

Průzkum a zpětné avízo na ZOS
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 První posádka RZP na místě

- záchranář = Vedoucí zdravotnické složky (Check list)

vesta VZS, radiostanice Matra (VZ a ZOS), desky s vybavením na HPZ, 

radiostanice Vertex

- řidič = asistence záchranáři – Vedoucímu zdravotnické složky

 Při příjezdu posádky HZS ČR, vyhledání velitele zásahu – VZ

- komunikace Matra DIR IZS 25, zajištění technické pomoci, 

prostor pro Stanoviště neodkladné péče

Mimo své hlavní činnosti HZS – třídění, fixace a transport zraněných

 Každá posádka ZZS se musí při příjezdu nahlásit VZS

Postup posádek ZZS na místě HPZ
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 První posádka RLP na místě

- záchranář = Vedoucí zdravotnické složky (Check list)

vesta VZS, 2x radiostanice Matra (ZOS 1x vlastní RDST a VZ 1x od hasičů  

nebo další posádky ZZS), desky s vybavením na HPZ, radiostanice 

Vertex

- lékař = Vedoucí lékař (Check list), třídění v terénu metodou START, 

provádí pouze život zachraňující úkony  

- následně přesun na stanoviště neodkladné péče a vedení tohoto 

stanoviště, 1x radiostanice Vertex, třídící pásky, evidenční protokol

- řidič = asistence lékaři při třídění 

Postup posádek ZZS na místě HPZ
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Označení vedoucích pracovníků ZZS a komunikace radiostanicemi při HPZ

ZOS

Matra ZOS UL 210

Vertex kanál 4 KRIZE Vertex kanál 4 KRIZE

Vertex kanál 4 KRIZE

Vertex kanál 4 KRIZE

Vertex kanál 4 KRIZE

Matra DIR IZS 25

Matra DIR IZS 25

Matra ZOS UL 210

Matra ZOS UL 210

Velitel zásahu Hasič

Vedoucí zdravotnické složky Vedoucí lékař Vedoucí odsunu

Třídící skupina
Ostatní posádky ZZS



Page  11

Třídění metodou START

Všichni chodící zranění i nezranění

Nechodící, zranění odkladná

Bezvědomí, zranění neodkladná

přímo ohrožující na životě

Dospělý po záklonu nedýchá

Dítě 5 úvodních dechů a nedýchá 
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Stanoviště neodkladné péče
Lékařské třídění s využitím TIK
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Stanoviště neodkladné péče
• Vedoucím se stává první lékař na místě HPZ (VL)

• Velí třídícím skupinám

• Při vstupu retriáž všech ze systému START (barevné pásky), dle 

lékařského třídění s využitím Třídících a identifikačních karet (TIK)

• Evidence postižených po retriáži

• Urgentně zajišťuje vitální funkce, stabilizuje a připravuje zraněné k odsunu

• Shromažďuje materiální vybavení ze sanitních vozů (přístroje, obvaz. mat.)

• Shromažďuje transportní prostředky – Scoop rám, Spineboard…

• Využívá přívěsy na HPZ včetně nafukovacích stanů

• Pro efektivnost ukládá zraněné dle platného schématu
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Stanoviště neodkladné péče
Systém uložení zraněných osob

stanoviště pro zdrav. materiál

a transportní prostředky

Mimořádná 

událost s 

HPZ
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Stanoviště neodkladné péče

neodkladné výkony v souladu s tříděním při MU:

• stavění krvácení

• zajištění DC – airway, tracheální intubace, koniotomie + UPV

• hrudní drenáž

• ošetření popálenin

• žilní přístup + volumoterapie + podání léků

• fixace zlomenin

• polohování
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Vedoucí odsunu 
• = SZP – záchranář určená VZS

• Pro komunikaci se ZOS určena RDST Matra na kanále „ZOS UL 210“, volací 
znak Vedoucí odsunu

• Komunikuje s VZS, s VL, se ZOS a s odsunovými posádkami

• VL určí priority odsunu zraněných a VO zajistí ve spolupráci se ZOS 
transport zraněných do cílového ZZ (transportující posádka musí při zahájení 
transportu vědět, kde je přijmou…)

• Vede dokumentaci o transportu zraněných do ZZ, z TIK odtrhne poslední část 
karty, po ukončení HPZ předá VZS

• Do připraveného formuláře eviduje – odsunuté pacienty dle číselného kódu na 
TIK, čas odsunu, případně i prioritu, odsunový prostředek a cílové ZZ

• Vedoucímu zdravotnické složky předává po ukončení HPZ dokumentaci
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Břečka Zdeněk, Bc., Černý Václav, DiS., Voleník Prokop, DiS., Mgr. Trpišovský Jan

Děkujeme za pozornost a přejeme co nejméně 
černých koček přes cestu


