16. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO CVIČENÍ PRO ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

RESCUE PATROL 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

16. roční mezinárodního cvičení Rescue Patrol 2015 se konal ve dnech 15. – 20.9 2015 na
Plzeňsku. Zejména se zasahovalo v oblasti obce Pláně, bývalého vojenského prostoru Ondřejov,
v Kralovicích, v areálu bývalé keramičky v Třemošné a v bývalé centrální vývařovně v Plzni.
Letošního cvičení se zúčastnilo 160 záchranářů z České republiky, Slovenska a Německa.
Cvičení bylo opět zařazeno do systému celoživotního vzdělávání NZP, akreditováno ČAS a bylo
součástí přípravy záchranných složek na krizové stavy (KS) a mimořádné události (MÚ).
V průběhu cvičení se na zásazích podílelo přes 50 figurantů, kteří za jakéhokoli počasí a často
až do pozdních nočních hodin dokázali přesvědčivě sehrát všechna požadovaná poranění. Realistické
znázornění poranění pro cvičení zajišťovaly Mgr. Eliška Břečková, Mgr. Michaela Havlíčková a kpt. Bc.
Zuzana Kupková, DiS.. Zásahy hodnotilo 15 odborných komisařů z HZS ČR, ZZS, PČR, ARO, HS,
traumacentrum , MP a z týmů záchranných kynologů.
Cvičení bylo slavnostně zahájeno ukázkou zásahu u dopravní nehody v podání malých hasičů
– Soptíků z Kralovic. Následovalo seznámení s pravidly bezpečnosti, platnými pro průběh celého
cvičení. Po večeři byla odstartována série menších zásahů. Jednotlivé týmy byly promíchány a vyslány
na 6 po sobě jdoucích stanovišť. Na jednotlivých stanovištích se setkávaly se simulacemi úrazových
stavů, interních příhod a s porodem mimo zdravotnické zařízení. Cílem bylo seznámit jednotlivé
účastníky s kolegy i z jiných profesí a zemí a docílit týmové mezioborové spolupráce.

Týmy se musely postupně vypořádat s pádem sloupu vysokého napětí, transportem přes řeku,
převrženým raftem, tříděním velkého počtu poraněných osob v systému START a TIK, nehodou při
cyklo sjezdu terénem (down hill) a dopravní nehodou s porodem mimo zdravotnické zařízení.
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Ve středu 10. 9. byl dopolední blok věnován přednášce o inzulinových pumpách. Přednášejícím byl
zástupce firmy Medtronic pan Martin Černý. Druhá přednáška byla zaměřena na úrazy způsobené
elektrickým proudem. Toto téma představili Jan Břečka (energetik) a Bc. Jiří Břečka, DiS. (ZZS).

Odpolední blok obsahoval větší počet zásahů v areálu bývalé keramičky v Třemošné. Záchranáři měli
možnost využít při zásazích i těžkou techniku. Důraz byl kladen na bezpečný pohyb v sutinách, třídění
většího počtu raněných osob.

V nočních hodinách proběhl zásah v centru Plzně, v bývalé centrální vývařovně. Zde měli záchranáři
možnost cvičit průzkum rozlehlé členité budovy. V objektu se nacházel větší počet osob, které bylo
zapotřebí nalézt, ošetřit a transportovat z labyrintu budovy. I tohoto zásahu se zúčastnily všechny
záchranné týmy včetně kynologů se záchrannými psy pro vyhledávání osob.
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Ve čtvrtek 11. 9. byl dopolední blok věnován přednášce ATSL v podání traumatologa MUDr. Filipa
Čechlovského a Bc. Jiřího Břečky, DiS. ze ZZS. Celé dopoledne se všem účastníkům věnovaly firmy
Bexamed a Petzlshop, které na svém workshopu předváděly své výrobky a novinky, které pomáhají
při práci záchranářům.

Odpoledne se všechny jednotky přesunuly do bývalého vojenského prostoru Ondřejov, kde pátraly
po pohřešované skupině parašutistů. Během tohoto zásahu byla většina záchranářů odvolána na
hromadnou dopravní nehodu při cyklistickém závodu.

V nočních hodinách zasahovaly všechny jednotky u dopravní nehody autobusu v Kralovicích. Zásah
komplikovalo nepříznivé počasí a nemožnost využít pro evakuaci a transport poraněných osob dveře,
protože autobus byl převrácen na bok.
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V pátek 12. 9. byl dopolední blok věnován přednášce na téma porod v PNP. Přednášejícím byla
porodní asistentka Bc. Zdeňka Vlášková. Účastníci cvičení měli také možnost si prakticky vyzkoušet
porod na modelu.

Odpolední blok, byl věnován záchranným pracím v bývalém vojenském prostoru Ondřejov. Zasahující
jednotky absolvovaly metodický výcvik záchrany osob z výšky a nad volnou hloubkou. Dále třídění,
ošetření a transport velkého množství poraněných osob ve specifickém prostředí podzemních
prostor. Také proběhl zásah při triatlonu a větrné smršti.

Ve večerních hodinách proběh zásah v areálu bývalé keramičky v Třemošné. Zde došlo
k simulovanému zřícení jedné z budov při rekonstrukci a následnému výbuchu plynového vedení.
Zasahující složky po prvotním průzkumu a zajištění bezpečnosti, nalezly a ošetřily všechny poraněné
osoby. Vzájemná spolupráce jednotek se tak vyplatila.
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V sobotu 19. 9. proběhl odborný kurz manipulace se zvířaty v podání pana Karla Makoně, ze
Záchranné stanice živočichů Plzeň – DESOP. Přednáška byla doprovázena praktickými ukázkami se
živými zvířaty.

Sobotní dopoledne bylo již tradičně věnováno záchranářskému pětiboji, který byl zaměřen na
spolupráci v týmu a leadership.
V odpoledních hodinách, byli vyhodnoceni a oceněni vítězové soutěže v programu XVR a
záchranářském pětiboji a cvičení bylo oficiálně ukončeno.
Všem partnerům a sponzorům děkujeme za pomoc při realizaci letošního ročníku cvičení Rescue
Patrol 2015. Velice si Vaší pomoci vážíme a věříme, že nám zachováte přízeň i v příštím roce.
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