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 Bylo připraveno celkem dvanáct workshopů. Prvních osm se 
odehrálo v noci z pátku 30. září 2016 na sobotu 1. října 2016, tato část byla 
ukončena 1. října ráno. Následně měli účastníci krátký čas na odpočinek. 
Druhá část workshopů byla zakončena v sobotu 1. října 2016 okolo  
14. hodiny. Poté proběhla závěrečná rekapitulace a debriefing. Akce byla 
zakončena společenským večerem za účasti všech zúčastněných složek. 
 Cílem této akce bylo předání zkušeností mezi českými a polskými 
záchranáři, prohloubení základních i osvojení nových dovedností  
z praxe zdravotnických záchranářů na jednotlivých workshopech. Díky 
mezinárodnímu složení posádek došlo k navázání bližších vztahů a ke 
zlepšení spolupráce na přeshraniční úrovni polsko-českého pomezí 
Euroregionu Nisa. Pracovní skupiny musely spolupracovat i přes 
jazykovou bariéru. Pro případné jazykové komplikace byl po celou dobu 
akce přítomen odborný česko-polský tlumočník.

ÚVOD

 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci 
se Záchrannou službou Jelení Hora v rámci rozvoje přeshraniční spolupráce 
na území Euroregionu Nisa připravila odborný seminář s praktickými 
workshopy. Seminář byl sestavený ze scénářů vytvořených na podkladě 
reálných situací. Záchranáři z české i polské strany měli příležitost porovnat 
vlastní postupy u identických situací a seznámit se s odlišnostmi postupů 
na druhé straně hranice. Cílovou skupinou semináře byli zdravotní sestry 
a záchranáři, lékař byl k dispozici pouze pro telefonickou konzultaci.
 „Inspirací k uspořádání semináře pro nás byla účast na 
metodickém cvičení s názvem „Pražská 155“, které se konalo v září 
roku 2015 v Praze. Pod vedením profesionálů, kteří připravili scénáře 
na základě vlastních zkušeností, jsme se společně s ostatními kolegy 
seznámili s novými dovednostmi a získali řadu nových poznatků. Díky 
těmto zážitkům jsme se rozhodli uspořádat podobnou akci, která by 
umožňovala neformálním způsobem obdobnou výměnu zkušeností,  
a to na mezinárodní úrovni. Právě Euroregion Nisa byl ideálním 
prostředím. Tohoto semináře se zúčastnilo šedesát zdravotníků z řad 
zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby  Libereckého kraje a Krajské 
Nemocnice Liberec a Armády České republiky, za polskou stranu třicet 
kolegů ze Záchranné služby v  Jelení Hoře a Zhořelci“ uvedl Tomáš Hess, 
jeden ze tří organizátorů semináře.
 Seminář se konal v Liberci a blízkém okolí. Byl zahájen v pátek  
30. září 2016 ve 12 hodin registrací účastníků, mezi 14. a 17. hodinou 
proběhla řada odborných přednášek z oblasti urgentní medicíny a v 17. 
hodin vyjelo celkem patnáct sanitních vozidel plnit první úkoly. Posádky byly 
tvořeny dvěma záchranáři českými, jedním záchranářem polským a jedním 
vojenským. Činnost posádek byla řízena simulovaným operačním střediskem  
a pohyb všech sanitních vozidel byl po celou dobu monitorován. Po vyřešení 
úlohy na místě události byli pacienti převáženi na fiktivní urgentní příjem, 
kde péče pokračovala pod vedením odborného personálu. Účastníci měli 
k dispozici sanitní vozidla se standardní výbavou, jakou využívá záchranná 
služba. Zázemí pro celou akci bylo v prostoru kasáren Armády České 
republiky.



Zdrowia Republiki Czeskiej w sprawie wymagań w zakresie wyposażenia 
jednostki świadczącej usługi pogotowia ratunkowego. Baza całej akcji 
będzie zlokalizowana na terenie koszar Armii Republiki Czeskiej.
 Warsztatów będzie łącznie dwanaście. Pierwszych osiem odbędzie 
się w nocy z piątku 30. 09. 2016 na sobotę 1. 10. 2016 r. Ta część warsztatów 
zakończy się rano 1. 10. 2016 r., po czym uczestnicy będą mieli krótki czas 
na wypoczynek. Druga część warsztatów zakończy się w sobotę 1. 10. 2016 
r. ok. godz. 14.00. Następnie będzie czas na podsumowanie i debriefing. 
Wydarzenie zakończy się wspólnym wieczorem przy udziale wszystkich 
uczestniczących jednostek. 
Celem ww. akcji jest wymiana doświadczeń między polskimi i czeskimi 
ratownikami oraz przećwiczenie podstawowych umiejętności na 
poszczególnych warsztatach. Dzięki międzynarodowemu składowi załóg 
zostaną nawiązane bliższe relacje i poprawi się transgraniczna współpraca 
na polsko-czeskim pograniczu Euroregionu Nysa. Grupa robocza będzie 
musiała współpracować pomimo bariery językowej.
W razie wystąpienia ewentualnych trudności językowych przez cały czas 
akcji obecny będzie profesjonalny polsko-czeski tłumacz.

WPROWADZENIE

 Pogotowie Ratunkowe Kraju Libereckiego we współpracy
z Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze w ramach rozwijania 
współpracy transgranicznej na terenie Euroregionu Nysa przygotowało 
specjalistyczne seminarium połączone z warsztatami praktycznymi. 
Seminarium obejmuje scenariusze opracowane na podstawie realnych 
sytuacji. Ratownicy z polskiej i czeskiej strony będą mieli okazję, 
aby porównać różne sposoby działania i podzielić się własną wiedzą 
i doświadczeniem. Grupą docelową seminarium są pielęgniarki i ratownicy 
medyczni. Lekarz będzie dostępny tylko na telefon w celu konsultacji.
 Inspiracją do zorganizowania seminarium był dla nas udział 
w ćwiczeniach metodycznych o nazwie „Pražská 155“, które odbyły się 
we wrześniu 2015 roku w Pradze. Pod nadzorem specjalistów, którzy 
opracowali scenariusze na podstawie własnej praktyki, zdobyliśmy razem ze 
współpracownikami wiele doświadczeń oraz nowych wiadomości. Naturalną 
konsekwencją tego seminarium był pomysł, abyśmy w taki przystępny 
i warsztatowy sposób wymienili doświadczenia także na szczeblu 
międzynarodowym. A Euroregion Nysa jest do tego idealnym środowiskiem. 
W seminarium powinno wziąć udział sześćdziesiąt osób z grona pracowników 
Pogotowia Ratunkowego Kraju Libereckiego i Szpitala Krajskiego  
w Libercu oraz trzydzieści osób ze strony polskiej z Jeleniej Góry i Zgorzelca.
 Seminarium odbędzie się na terenie Liberca i w jego okolicach. 
Rozpocznie się w piątek 30 września 2016 roku o godzinie 12.00 rejestracją 
uczestników. Od godz. 14.00 do 17.00 potrwa część teoretyczna obejmująca 
szereg specjalistycznych wykładów z zakresu medycyny ratunkowej.  
O godz. 17.00 piętnaście karetek wyruszy na pierwszy etap zadań. W składzie 
każdej załogi będzie dwóch czeskich i jeden polski ratownik. Załogi będą 
wysyłane przez dyspozytornię pogotowia i przez cały czas będą monitorowane. 
Po wykonaniu zadania w miejscu zdarzenia pacjenci będą transportowani 
do fikcyjnego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie zostaną przekazani 
specjalistom. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji standardową karetkę  
z kompleksowym wyposażeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa 



WYKAZ SKRÓTÓW

AED   Automatyczny defibrylator zewnętrzny
ARCz   Armia Republiki Czeskiej
ATLS   Advanced Trauma Life Support
CK   Ciśnienie krwi  
DLP   Doustne leki przeciwcukrzycowe
DPR   Dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego
EKG   Elektrokardiogram
HART   Hazardous Area Response Team
HS   Horská služba (czeskie górskie pogotowie ratunkowe)
Karetka S  Specjalistyczna karetka
KDO   Kaniula dożylna obwodowa (wenflon)
KNL   Szpital Krajski w Libercu
MZRCz  Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej
NZK   Nagłe zatrzymanie krążenia
P   Puls (tętno)
PR   Pogotowie Ratunkowe
PRCz   Policja Republiki Czeskiej
PR KL   Pogotowie Ratunkowe Kraju Libereckiego
PSP   Państwowa Straż Pożarna
RKO   Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
SO  Samochód osobowy
SOR   Szpitalny Oddział Ratunkowy
SpO2   Saturacja krwi tlenem
TI RKO  Pilna resuscytacja z instruktażem telefonicznym
WOPR  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

SEZNAM ZKRATEK

AČR  Armáda České republiky
AED  Automatizovaný externí defibrilátor
ATLS  Advanced Trauma Life Support
EKG  Elektrokardiogram
HART  Hazardous Area Response Team
HS  Horská služba
HZS  Hasičský záchranný sbor
KNL  Krajská nemocnice Liberec, a.s.
KPR  Kardiopulmonální resuscitace
MZČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NZO  Náhlá zástava oběhu
PAD  Perorální antidiabetika
PČR  Policie České republiky
PŽK  Periferní žilní kanyla
RZP  Rychlá zdravotnická pomoc
SpO2  Saturace periferní krve kyslíkem
TANR  Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
TF  Tepová frekvence
TK  Tlak krve
UP  Urgentní příjem
VZS  Vodní záchranná služba
ZOS  Zdravotnické operační středisko
ZZS  Zdravotnická záchranná služba
ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.



ÚKOL Č. 1 „LEZEC“

Místo zásahu: Horolezecké centrum Šutr, Hrazená 470/18, Liberec 3.
Vedoucí úlohy: MUDr. Jaroslav Nebeský, Ing. Slavomír Penička.
Legenda: Po chybném zajištění pád z 8 m, dopad na záda, po dopadu  
2 min bezvědomí, zmatený, bolesti hlavy, zad, pánve a končetin, lékař 
dojezd nad 20 minut.
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek zvládat péči o polytraumatizovaného 
pacienta s důrazem na správné užití fixačních a transportních prostředků.
Postup: Ideálně dle protokolu ATLS, tj. kontrola vitálních funkcí + 
základní neurologické vyšetření, O2, fixační a transportní prostředky, 
PŽK, krystaloidy, analgetika (konzultace s lékařem), zajištění tepelného 
komfortu, triage pozitivní, tj. avízo na traumacentrum.
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ZADANIE NR 1 „WSPINACZ“

Miejsce działań ratunkowych: Centrum Wspinaczkowe Šutr, Hrazená 
470/18, Liberec 3.
Kierujący zadaniem: MUDr. Jaroslav Nebeský, Ing. Slavomír Penička.
Legenda: Po nieprawidłowym zabezpieczeniu upadek z wysokości 8 m, 
upadek na plecy, po upadku 2 minuty nieprzytomny, oszołomiony, bóle 
głowy, pleców, miednicy i kończyn, lekarz dojazd ponad 20 minut.
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności załóg w zakresie udzielenia 
pomocy pacjentowi z obrażeniami wielonarządowymi z naciskiem na 
poprawne zastosowanie środków usztywniających i transportowych.
Postępowanie: Idealnie zgodnie z protokołem ATLS, tj. kontrola funkcji 
życiowych + podstawowe badanie neurologiczne, O2, środki usztywniające 
i transportowe, KDO, krystaloidy, środki przeciwbólowe (konsultacja  
z lekarzem), zapewnienie komfortu cieplnego, pozytywny triage, czyli 
powiadomienie centrum urazowego.
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ÚKOL Č. 2 „LEŽÍCÍ OSOBA“

Místo zásahu: Park naproti bazénu, křižovatka ulic Ruská 
a Ruprechtická, Liberec.
Vedoucí úlohy: Jakub Reček, Tomáš Hůlek.
Legenda: Skupina opilých bezdomovců nalezla v parku na zemi ležící 
osobu, nereaguje na oslovení, dýchá, poblíž pes.
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek zvládnout základní diagnostické 
a léčebné postupy u osoby s poruchou vědomí (nepodceňovat „kázusáky“), 
správná reakce na slepeckého psa, nenechat se rozhodit přihlížejícími 
opilými bezdomovci, příp. zajistit asistenci policie cestou ZOS.
Postup: Kontrola vitálních funkcí, vyš. glykemie, po zaléčení /podání 
glukózy i.v./ zjistit příčinu – v případě, že se jedná o diabetika na PAD  
s dlouhodobým účinkem, je nutná hospitalizace, myslet na vypnutí inzulinové 
pumpy, v případě nevidomého pacienta vždy  popisovat další postup,  
slepecký pes doprovází pacienta.
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ZADANIE NR 2 „OSOBA LEŻĄCA “

Miejsce działań ratunkowych: Park naprzeciw basenu, skrzyżowanie ulic 
Ruská i Ruprechtická, Liberec.
Kierujący zadaniem: Jakub Reček , Tomáš Hůlek.
Legenda: Grupa pijanych bezdomnych znalazła w parku leżącą na ziemi 
osobę, nie reaguje, oddycha, w pobliżu pies.
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności załóg w zakresie podstawowych 
procedur diagnostycznych i leczniczych w przypadku osoby z zaburzeniem 
przytomności (nie lekceważyć tzw. meneli), prawidłowa reakcja na psa 
przewodnika osoby niewidomej, nie dać się wyprowadzić z równowagi przez 
pijanych gapiów, ewentualnie zapewnić asystę policji za pośrednictwem 
DPR, komunikacja z niewidomym.
Postępowanie: Kontrola funkcji życiowych, zbadanie stężenia glukozy  
w krwi, ustalenie przyczyny – jeżeli jest to osoba chorująca na cukrzycę 
z DLP o długotrwałym działaniu, konieczna hospitalizacja, pamiętać 
o wyłączeniu pompy insulinowej, w przypadku niewidomego pacjenta 
należy mu opisywać dalsze postępowanie, pies przewodnik towarzyszy 
pacjentowi.
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ÚKOL Č. 3 „POROD“

Místo zásahu: Jizerská 399, Liberec 15.
Vedoucí úlohy: Michaela Plotová, MUDr. Dominika Ševčíková.
Legenda: Volá opilý manžel, 2. gravidita, kontrakce po 2 min, plodová 
voda zatím neodtekla, při příjezdu posádky porod.
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek získat základní informace  
o průběhu gravidity, zvládnout fyziologicky probíhající porod a prvotní 
ošetření novorozence. Následně zajištění transportu a předání na porodnici.
Postup: Posádka vhodné místo k porodu, zklidní rodičku, pokusí se 
získat informace o  průběhu těhotenství a o dosavadním průběhu porodu. 
Následně by měla posádka zvládnout fyziologický porod (povzbuzovat 
budoucí matku ke správnému tlačení, chránit hráz, uvolnit pupečník, 
zachovat sterilní podmínky, zaznamenat čas porodu, pohlaví novorozence). 
Po porodu ošetří novorozence a orientačně reviduje porodní poranění. 
Následně zajistí rodičku a novorozence k transportu. Posádka hlásí situaci 
na cílové pracoviště. Zde následně předává rodičku, novorozence, všechny 
důležité informace a dokumenty. Během celé akce je třeba  „zaměstnat“  
opilého manžela a navodit klidnou atmosféru.

 

 
 

 
ÚKOL Č. 3 „POROD“ 
 
Místo zásahu: Jizerská 399, Liberec 15. 
Vedoucí úlohy: Michaela Plotová, MUDr. Dominika Ševčíková. 
Legenda: Volá opilý manžel, 2. gravidita, kontrakce po 2 min, plodová voda 
zatím neodtekla, při příjezdu posádky porod. 
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek získat základní informace o průběhu 
gravidity, zvládnout fyziologicky probíhající porod a prvotní ošetření 
novorozence. Následně zajištění transportu a předání na porodnici. 
Postup: Posádka vhodné místo k porodu, zklidní rodičku, pokusí se získat 
informace o  průběhu těhotenství a o dosavadním průběhu porodu. Následně 
by měla posádka zvládnout fyziologický porod (povzbuzovat budoucí matku 
ke správnému tlačení, chránit hráz, uvolnit pupečník, zachovat sterilní 
podmínky, zaznamenat čas porodu, pohlaví novorozence). Po porodu ošetří 
novorozence a orientačně reviduje porodní poranění. Následně zajistí rodičku 
a novorozence k transportu. Posádka hlásí situaci na cílové pracoviště. Zde 
následně předává rodičku, novorozence, všechny důležité informace  a 
dokumenty. Během celé akce je třeba  "zaměstnat"  opilého manžela a navodit 
klidnou atmosféru. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ZADANIE NR 3 „PORÓD “

Miejsce działań ratunkowych: Jizerská 399, Liberec 15.
Kierujący zadaniem: Michaela Plotová, MUDr. Dominika Ševčíková.
Legenda: Dzwoni pijany mąż, druga ciąża, skurcze, wody płodowe  
na razie nie odeszły, w momencie przyjazdu załogi poród.
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności zdobycia przez załogi 
podstawowych informacji o przebiegu ciąży, poradzenia sobie  
z fizjologicznie przebiegającym porodem i opieką nad noworodkiem. 
Następnie zapewnienie transportu i przekazanie matki i noworodka na 
porodówkę.
Postępowanie: Załoga zapewni odpowiednie miejsce do porodu, uspokoi 
rodzącą, spróbuje zdobyć informacje nt. przebiegu ciąży i dotychczasowego 
przebiegu porodu. Następnie załoga powinna przyjąć poród drogami 
natury. Po porodzie zaopiekowanie się noworodkiem, sprawdzenie 
ran poporodowych, przygotowanie matki i noworodka do transportu  
i zgłoszenie zdarzenia placówce docelowej. Następnie przekazanie matki  
i noworodka wraz ze wszystkimi ważnymi informacjami oraz 
dokumentami. Podczas całej akcji należy „zająć czymś“ pijanego męża  
i stworzyć spokojną atmosferę.

 

 
 

 
ZADANIE NR 3 "PORÓD“ 
 
Miejsce działań ratunkowych: Jizerská 399, Liberec 15. 
Kierujący zadaniem: Michaela Plotová, MUDr. Dominika Ševčíková. 
Legenda: Dzwoni pijany mąż, druga ciąża, skurcze, wody płodowe na razie 
nie odeszły, w momencie przyjazdu załogi poród. 
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności zdobycia przez załogi 
podstawowych informacji o przebiegu ciąży, poradzenia sobie z fizjologicznie 
przebiegającym porodem i opieką nad noworodkiem. Następnie zapewnienie 
transportu i przekazanie matki i noworodka na porodówkę. 
Postępowanie: Załoga zapewni odpowiednie miejsce do porodu, uspokoi 
rodzącą, spróbuje zdobyć informacje nt. przebiegu ciąży i dotychczasowego 
przebiegu porodu. Następnie załoga powinna przyjąć poród drogami natury. 
Po porodzie zaopiekowanie się noworodkiem, sprawdzenie ran 
poporodowych, przygotowanie matki i noworodka do transportu i zgłoszenie 
zdarzenia placówce docelowej. Następnie przekazanie matki i noworodka 
wraz ze wszystkimi ważnymi informacjami oraz dokumentami. Podczas całej 
akcji należy „zająć czymś“ pijanego męża i stworzyć spokojną atmosferę. 
 



ÚKOL Č. 4 „VOSA“

Místo zásahu: Restaurace V Trnčí, Rašovka 79, Liberec.
Vedoucí úlohy: MUDr. Jiří Chalupa, Mgr. Veronika Chalupová.
Legenda: Pacient alergický na vosí jed, nyní píchnut vosou, otéká v obličeji, 
exantém, dušnost, křeče v břiše, nauzea, při příjezdu posádek zhoršení 
stavu, hypotenzní, kolabuje. Pacient má u sebe Epipen, zatím nepoužil.
Cíle úkolu: Zvládnutí anafylaktické reakce posádkou RZP /příjezd lékaře 
nad 20 min/, tj. časné podání léků v rámci kompetencí pro záchranáře, 
k dalšímu si vyžádat konzultaci s lékařem.  Nácvik zajištění i.o. vstupu   
a koniopunkce na modelech.
Postup: Kontrola vitálních funkcí, co nejdříve Epipen 0,3 mg i.m. /pokud 
není efekt, možno po 5 min zopakovat/, následně O2, PŽK, krystaloidy 
přetlakem, lokálně chlazení. Dále po konzultaci s lékařem antihistaminika 
a kortikoidy i.v. Monitorace TK, TF, SpO2, EKG. Nutný transport na  
urgentní příjem /! pozor na dvoufázový průběh!/, vysvětlit pacientovi.

 

 
 

 
ÚKOL Č. 4 „VOSA“ 
 
Místo zásahu: Restaurace V Trnčí, Rašovka 79, Liberec. 
Vedoucí úlohy: MUDr. Jiří Chalupa, Mgr. Veronika Chalupová. 
Legenda: Pacient alergický na vosí jed, nyní píchnut vosou, otéká v obličeji, 
exantém, dušnost, křeče v břiše, nauzea, při příjezdu posádek zhoršení stavu, 
hypotenzní, kolabuje. Pacient má u sebe Epipen, zatím nepoužil. 
Cíle úkolu: Zvládnutí anafylaktické reakce posádkou RZP /příjezd lékaře nad 
20 min/, tj. časné podání léků v rámci kompetencí pro záchranáře, k dalšímu si 
vyžádat konzultaci s lékařem.  Nácvik zajištění i.o. vstupu  a koniopunkce na 
modelech. 
Postup: Kontrola vitálních funkcí, co nejdříve Epipen 0,3 mg i.m. /pokud není 
efekt, možno po 5 min zopakovat/, následně O2, PŽK, krystaloidy přetlakem, 
lokálně chlazení. Dále po konzultaci s lékařem antihistaminika a kortikoidy 
i.v. Monitorace TK, TF, SpO2, EKG. Nutný transport na urgentní příjem 
/!pozor na dvoufázový průběh!/, vysvětlit pacientovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ZADANIE NR 4 „OSA“

Miejsce działań ratunkowych: Restauracja V Trnčí, Rašovka 79, Liberec.
Kierujący zadaniem: MUDr. Jiří Chalupa, Mgr. Veronika Chalupová.
Legenda: Pacjent uczulony na jad osy, teraz ukąszony przez osę w kończynę 
górną, puchnie na twarzy, wysypka, duszności, skurcze brzucha, nudności, 
po przybyciu załóg pogorszenie stanu, obniżenie ciśnienia krwi, mdleje. 
Pacjent ma przy sobie EpiPen, na razie go nie przyjmował.
Cele zadania: Poradzenie sobie ze wstrząsem anafilaktycznym przez 
załogę karetki S /przyjazd lekarza powyżej 20 min/, tj. wczesne podanie 
leków w ramach kompetencji ratowników, w celu kolejnego zażądać 
konsultacji z lekarzem. Ćwiczenie na modelach wkłucia doszpikowego  
i konikopunkcji .
Postępowanie: Kontrola funkcji życiowych, jak najszybciej EpiPen 0,3 
mg i.m. /jeżeli brak efektu, można po 5 minutach powtórzyć/, następnie 
O2, KDO, przetaczanie krystaloidów, lokalnie schładzanie. Następnie po 
konsultacji z lekarzem leki przeciwhistaminowe i kortykoidy. Monitoring 
CK, P, SpO2, EKG. Konieczne przewiezienie na SOR /!uwaga na przebieg 
dwufazowy!/, wyjaśnić pacjentowi.

 

 
 

 
ZADANIE NR 4 „OSA“ 
 
Miejsce działań ratunkowych: Restauracja V Trnčí, Rašovka 79, Liberec. 
Kierujący zadaniem: MUDr. Jiří Chalupa, Mgr. Veronika Chalupová. 
Legenda: Pacjent uczulony na jad osy, teraz ukąszony przez osę w kończynę 
górną, puchnie na twarzy, wysypka, duszności, skurcze brzucha, nudności, po 
przybyciu załóg pogorszenie stanu, obniżenie ciśnienia krwi, mdleje. Pacjent 
ma przy sobie EpiPen, na razie go nie przyjmował. 
Cele zadania: Poradzenie sobie ze wstrząsem anafilaktycznym przez załogę 
karetki S /przyjazd lekarza powyżej 20 min/, tj. wczesne podanie leków w 
ramach kompetencji ratowników, w celu kolejnego zażądać konsultacji z 
lekarzem. Ćwiczenie na modelach wkłucia doszpikowego i konikopunkcji . 
Postępowanie: Kontrola funkcji życiowych, jak najszybciej EpiPen 0,3 mg 
i.m. /jeżeli brak efektu, można po 5 minutach powtórzyć/, następnie O2, KDO, 
przetaczanie krystaloidów, lokalnie schładzanie. Następnie po konsultacji 
z lekarzem leki przeciwhistaminowe i kortykoidy. Monitoring CK, P, SpO2, 
EKG. Konieczne przewiezienie na SOR /!uwaga na przebieg dwufazowy!/, 
wyjaśnić pacjentowi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ÚKOL Č. 5 „INFEKCE“

Místo zásahu: Ubytovna v kasárnách, Liberec.
Vedoucí úlohy: MUDr. Sanober Janvekar, Tomáš Světlík.
Legenda: Turista z exotické země, hovoří pouze velmi špatnou češtinou 
nebo anglicky, příznaky virové infekce. Volá recepční, do místnosti  
s pacientem nevstoupila.
Cíle úkolu: Rozpoznání rizika vysoce přenosné infekce z anamnestických 
údajů, bezpečný kontakt s pacientem, aktivace HART týmu a nácvik 
zásahu HART týmu.
Postup: Při možnosti vysoce nebezpečné nákazy odebrání cestovatelské 
anamnézy, při kontaktu s rizikovým pacientem dodržovat bezpečnou 
vzdálenost, používat ochranné pomůcky, pacient by měl dostat ústenku 
atd., cestou ZOS aktivovat HART tým ZZS LK, zajistit izolaci pac. /epidemiolog – 
infekční odd. KNL nebo nemocnice Na Bulovce v Praze/.
 

 

 
 

 
ÚKOL Č. 5 „INFEKCE“ 
 
Místo zásahu: Ubytovna v kasárnách, Liberec. 
Vedoucí úlohy: MUDr. Sanober Janvekar, Tomáš Světlík. 
Legenda: Turista z exotické země, hovoří pouze velmi špatnou češtinou nebo 
anglicky, příznaky virové infekce. Volá recepční, do místnosti s pacientem 
nevstoupila. 
Cíle úkolu: Rozpoznání rizika vysoce přenosné infekce z anamnestických 
údajů, bezpečný kontakt s pacientem, aktivace HART týmu a nácvik zásahu 
HART týmu. 
Postup: Při možnosti vysoce nebezpečné nákazy odebrání cestovatelské 
anamnézy, při kontaktu s rizikovým pacientem dodržovat bezpečnou 
vzdálenost, používat ochranné pomůcky, pacient by měl dostat ústenku atd., 
cestou ZOS aktivovat HART tým ZZS LK, zajistit izolaci pac. /epidemiolog – 
infekční odd. KNL nebo nemocnice Na Bulovce v Praze/. 
 

ZADANIE NR 5 „INFEKCJA“

Miejsce działań ratunkowych: Dom noclegowy w koszarach, Liberec.
Kierujący zadaniem: MUDr. Sanober Janvekar, Tomáš Světlík.
Legenda: Turystka z egzotycznego kraju, mówi tylko bardzo źle po czesku 
lub po angielsku, oznaki infekcji wirusowej. Wzywa recepcjonistkę, nie 
weszła do pomieszczenia z pacjentem.
Cele zadania: Rozpoznanie ryzyka wysoce zakaźnej infekcji na podstawie 
informacji z wywiadu, bezpieczny kontakt z pacjentem, powołanie zespołu 
HART i ćwiczenie przez niego podejmowanych działań.
Postępowanie: W razie ryzyka wysoce niebezpiecznego zakażenia dokładne 
zebranie wywiadu nt. podróży, przy kontakcie z pacjentem obarczonym 
ryzykiem zachowywanie bezpiecznej odległości, stosowanie pomocy 
ochronnych, pacjent powinien dostać maskę itd., za pośrednictwem 
DPR powołać zespół HART PR KL, zapewnić odizolowanie pacjenta/
epidemiolog – wydział chorób zakaźnych KNL lub szpitala Na Bulovce  
w Pradze/. 

 

 
 

 
ZADANIE NR 5 „INFEKCJA“ 
 
Miejsce działań ratunkowych: Dom noclegowy w koszarach, Liberec. 
Kierujący zadaniem: MUDr. Sanober Janvekar, Tomáš Světlík. 
Legenda: Turystka z egzotycznego kraju, mówi tylko bardzo źle po czesku 
lub po angielsku, oznaki infekcji wirusowej. Wzywa recepcjonistkę, nie 
weszła do pomieszczenia z pacjentem. 
Cele zadania: Rozpoznanie ryzyka wysoce zakaźnej infekcji na podstawie 
informacji z wywiadu, bezpieczny kontakt z pacjentem, powołanie zespołu 
HART i ćwiczenie przez niego podejmowanych działań. 
Postępowanie: W razie ryzyka wysoce niebezpiecznego zakażenia dokładne 
zebranie wywiadu nt. podróży, przy kontakcie z pacjentem obarczonym 
ryzykiem zachowywanie bezpiecznej odległości, stosowanie pomocy 
ochronnych, pacjent powinien dostać maskę itd., za pośrednictwem DPR 
powołać zespół HART PR KL, zapewnić odizolowanie pacjenta /epidemiolog 
– wydział chorób zakaźnych KNL lub szpitala Na Bulovce w Pradze/.

 
 



ÚKOL Č. 6 „DOPRAVNÍ NEHODA“

Místo zásahu: Liberec Radčice – vojenský prostor.
Vedoucí úlohy: MUDr. Vojtěch Vajdík, MUDr. Vratislav Beran.
Legenda: Ošetření posádky OA po čelním nárazu do stromu, jeden  
z posádky zaklíněný, naříká, druhý v bezvědomí, nereaguje na oslovení.
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek zvládat péči o polytraumatizovaného 
pacienta s důrazem na správné užití fixačních, vyprošťovacích  
a transportních prostředků, spolupráce s HZS.
Postup: Kontrola vitálních funkcí + základní neurologické vyšetření, O2, 
fixační a transportní prostředky, PŽK, krystaloidy, analgetika (konzultace 
s lékařem), zajištění tepelného komfortu, avízo na traumacentrum. Nácvik 
použití fixačních, vyprošťovacích a transportních pomůcek.

 

 

 
 

 
ÚKOL Č. 6 „DOPRAVNÍ NEHODA“ 
 
Místo zásahu: Liberec Radčice – vojenský prostor. 
Vedoucí úlohy: MUDr. Vojtěch Vajdík, MUDr. Vratislav Beran. 
Legenda: Ošetření posádky OA po čelním nárazu do stromu, jeden z posádky 
zaklíněný, naříká, druhý v bezvědomí, nereaguje na oslovení. 
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek zvládat péči o polytraumatizovaného 
pacienta s důrazem na správné užití fixačních, vyprošťovacích a transportních 
prostředků, spolupráce s HZS. 
Postup: Kontrola vitálních funkcí + základní neurologické vyšetření, O2, 
fixační a transportní prostředky, PŽK, krystaloidy, analgetika (konzultace 
s lékařem), zajištění tepelného komfortu, avízo na traumacentrum. Nácvik 
použití fixačních, vyprošťovacích a transportních pomůcek. 
 
 
 

ZADANIE NR 6 „WYPADEK DROGOWY“

Miejsce działań ratunkowych: Liberec Radčice – tereny wojskowe.
Kierujący zadaniem: MUDr. Vojtěch Vajdík, MUDr. Vratislav Beran.
Legenda: Udzielenie pomocy osobom w SO po czołowym uderzeniu  
w drzewo, jedna osoba zaklinowana, jęczy, druga utrata przytomności, nie 
reaguje na głos.
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności załóg w zakresie udzielenia 
pomocy pacjentowi z obrażeniami wielonarządowymi z naciskiem na 
prawidłowe zastosowanie środków usztywniających, do wyciągania osób  
z pojazdu i środków transportowych współpraca z PSP.
Postępowanie: Kontrola funkcji życiowych + podstawowe badanie 
neurologiczne, O2, środki usztywniające i transportowe, KDO, krystaloidy, 
środki przeciwbólowe (konsultacja z lekarzem), zapewnienie komfortu 
cieplnego, powiadomienie centrum urazowego. Ćwiczenie stosowania 
pomocy usztywniających, do wyciągania osób i transportu.

 

 
 

 
ZADANIE NR 6 „WYPADEK DROGOWY“ 
 
Miejsce działań ratunkowych: Liberec Radčice – tereny wojskowe. 
Kierujący zadaniem: MUDr. Vojtěch Vajdík, MUDr. Vratislav Beran. 
Legenda: Udzielenie pomocy osobom w SO po czołowym uderzeniu w 
drzewo, jedna osoba zaklinowana, jęczy, druga utrata przytomności, nie 
reaguje na głos. 
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności załóg w zakresie udzielenia pomocy 
pacjentowi z obrażeniami wielonarządowymi z naciskiem na prawidłowe 
zastosowanie środków usztywniających, do wyciągania osób z pojazdu i 
środków transportowych współpraca z PSP. 
Postępowanie: Kontrola funkcji życiowych + podstawowe badanie 
neurologiczne, O2, środki usztywniające i transportowe, KDO, krystaloidy, 
środki przeciwbólowe (konsultacja z lekarzem), zapewnienie komfortu 
cieplnego, powiadomienie centrum urazowego. Ćwiczenie stosowania 
pomocy usztywniających, do wyciągania osób i transportu. 
 

 
 



ÚKOL Č. 7 „VÝLET DO NEZNÁMA“

Místo zásahu: Andělská Hora, Bedřichov a Proseč p. Ještědem.
Vedoucí úlohy: AČR – Bc. Robert Dolozim.
Legenda: Starší muž v lese na houbách, po špatném došlápnutí bolest  
v kotníku, není schopen chůze. Dovolá se na ZOS, popíše orientačně svou 
polohu, poté se mu vybije telefon.
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek RZP zorientovat se v neznámém 
terénu za pomoci základních informací získaných ZOS od pacienta. Navigace  
v terénu s využitím popisu, mapy a souřadnic. 
Postup: Posádky se pokusí na základě informací ZOS dohledat místo, kde 
by se měl pacient nacházet. Zde obdrží od rozhodčích z řad AČR potvrzení 
o úspěšném absolvování úkolu. 

 

 

 
 

 
ÚKOL Č. 7 „VÝLET DO NEZNÁMA“ 
 
Místo zásahu: Andělská Hora, Bedřichov a Proseč p. Ještědem. 
Vedoucí úlohy: AČR – Bc. Robert Dolozim. 
Legenda: Starší muž v lese na houbách, po špatném došlápnutí bolest 
v kotníku, není schopen chůze. Dovolá se na ZOS, popíše orientačně svou 
polohu, poté se mu vybije telefon. 
Cíle úkolu: Ověření schopnosti posádek RZP zorientovat se v neznámém 
terénu za pomoci základních informací získaných ZOS od pacienta. Navigace 
v terénu s využitím popisu, mapy a souřadnic.  
Postup: Posádky se pokusí na základě informací ZOS dohledat místo, kde by 
se měl pacient nacházet. Zde obdrží od rozhodčích z řad AČR potvrzení o 
úspěšném absolvování úkolu.  
 
 
 
 
 

ZADANIE NR 7 „WYCIECZKA W NIEZNANE“

Miejsce działań ratunkowych: Andělská Hora, Bedřichov i Proseč  
p. Ještědem.
Kierujący zadaniem: ARCz – Bc. Robert Dolozim.
Legenda: Starszy mężczyzna w lesie na grzybach, źle stanął, ból w kostce, 
nie może chodzić. Dzwoni na DPR, opisuje orientacyjnie swoje położenie, 
po czym wyładowuje mu się telefon komórkowy.
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności załóg karetek S w orientacji  
w nieznanym terenie za pomocą podstawowych informacji zdobytych 
przez DPR od pacjenta. Nawigacja w terenie przy wykorzystaniu opisu, 
mapy i współrzędnych. 
Postępowanie: Załogi starają się na podstawieinformacji DPR znaleźć 
miejsce, w którym pacjent powinien się znajdować. Tu sędziowe z ARCz 
przekażą im zaświadczenie o pomyślnym wykonaniu zadania.
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Legenda: Starszy mężczyzna w lesie na grzybach, źle stanął, ból w kostce, nie 
może chodzić. Dzwoni na DPR, opisuje orientacyjnie swoje położenie, po 
czym wyładowuje mu się telefon komórkowy. 
Cele zadania: Sprawdzenie umiejętności załóg karetek S w orientacji w 
nieznanym terenie za pomocą podstawowych informacji zdobytych przez 
DPR od pacjenta. Nawigacja w terenie przy wykorzystaniu opisu, mapy i 
współrzędnych.  
Postępowanie: Załogi starają się na podstawieinformacji DPR znaleźć 
miejsce, w którym pacjent powinien się znajdować. Tu sędziowe z ARCz 
przekażą im zaświadczenie o pomyślnym wykonaniu zadania. 
 



ÚKOL Č. 8 „PÁRTY“

Místo zásahu: SOU Kateřinky, Horská 167, Liberec.
Vedoucí úlohy: Mgr. Petra Jedličková, Ivana Šimková.
Legenda: Školník slyší hluk, vidí někoho postávat v okně, chová se divně, 
proto volá ZZS. Při příjezdu posádky na zemi pod oknem mladý muž, 
zmatený, neklidný, s poraněním hlavy. Uvnitř domu další zmatené osoby.
Cíle úkolu: Nezaměřovat se pouze na zraněnou osobu, nutno zjistit 
okolnosti vzniku poranění a projít okolí.
Postup: Prvotně ošetření zraněné osoby, vzhledem ke zmatenosti a úrazu 
hlavy použít krční límec, prověřit možnost intoxikace, někdo z posádky 
musí současně prověřit okolí, po nálezu dalších intoxikovaných osob 
cestou ZOS přivolat další posádky.
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Místo zásahu: SOU Kateřinky, Horská 167, Liberec. 
Vedoucí úlohy: Mgr. Petra Jedličková, Ivana Šimková. 
Legenda: Školník slyší hluk, vidí někoho postávat v okně, chová se divně, 
proto volá ZZS. Při příjezdu posádky na zemi pod oknem mladý muž, 
zmatený, neklidný, s poraněním hlavy. Uvnitř domu další zmatené osoby. 
Cíle úkolu: Nezaměřovat se pouze na zraněnou osobu, nutno zjistit okolnosti 
vzniku poranění a projít okolí. 
Postup: Prvotně ošetření zraněné osoby, vzhledem ke zmatenosti a úrazu 
hlavy použít krční límec, prověřit možnost intoxikace, někdo z posádky musí 
současně prověřit okolí, po nálezu dalších intoxikovaných osob cestou ZOS 
přivolat další posádky. 
 
 
 

ZADANIE NR 8 „IMPREZA“

Miejsce działań ratunkowych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kateřinky, 
Horská 167, Liberec.
Kierujący zadaniem: Mgr. Petra Jedličková, Ivana Šimková,.
Legenda: Woźny słyszy hałas, widzi, że ktoś stoi w oknie, dziwnie się 
zachowuje, wzywa więc PR. Po przybyciu na miejsce załoga znajduje na 
ziemi pod oknem młodego mężczyznę, oszołomionego, niespokojnego,  
z obrażeniami głowy. W środku budynku kolejne oszołomione osoby.
Cele zadania: Nie skupiać się tylko na rannej osobie, należy ustalić 
okoliczności powstania obrażeń i obejrzeć pobliskie miejsca.
Postępowanie: Najpierw udzielić pomocy osobie z obrażeniami, ze względu 
na oszołomienie i uraz głowy zastosować kołnierz szyjny, sprawdzić 
możliwość zatrucia, ktoś z załogi musi w tym czasie sprawdzić pobliskie 
miejsca, po znalezieniu kolejnych zatrutych osób za pośrednictwem DPR 
wezwać kolejne załogi.
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z obrażeniami głowy. W środku budynku kolejne oszołomione osoby. 
Cele zadania: Nie skupiać się tylko na rannej osobie, należy ustalić 
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Postępowanie: Najpierw udzielić pomocy osobie z obrażeniami, ze względu 
na oszołomienie i uraz głowy zastosować kołnierz szyjny, sprawdzić 
możliwość zatrucia, ktoś z załogi musi w tym czasie sprawdzić pobliskie 
miejsca, po znalezieniu kolejnych zatrutych osób za pośrednictwem DPR 
wezwać kolejne załogi. 
 
 



ÚKOL Č. 9 „KPR V OBCHODNÍM CENTRU“

Místo zásahu: Obchodní centrum Forum, Soukenné nám., Liberec.
Vedoucí úlohy: Miloš Odstrčil.
Legenda: Muž středního věku, bolesti na hrudi, náhlé bezvědomí, probíhá 
TANR.
Cíle úkolu: Seznámení veřejnosti s problematikou poskytování první 
pomoci, kardiopulmonální resuscitace a využití AED v praxi, převzetí 
resuscitace posádkou od laiků, zjištění informací o vzniku situace, časové 
souvislosti, vedení KPR, rozhodnutí o defibrilovatelném rytmu.
Postup: Vyhledání místa zásahu, orientace v situaci, informace o pacientovi  
a o probíhající resuscitaci, využití AED, připojení k monitoru, zhodnocení 
situace, poděkování spolupracujícím  laikům.
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Místo zásahu: Obchodní centrum Forum, Soukenné nám., Liberec. 
Vedoucí úlohy: Miloš Odstrčil. 
Legenda: Muž středního věku, bolesti na hrudi, náhlé bezvědomí, probíhá 
TANR. 
Cíle úkolu: Seznámení veřejnosti s problematikou poskytování první pomoci, 
kardiopulmonální resuscitace a využití AED v praxi, převzetí resuscitace 
posádkou od laiků, zjištění informací o vzniku situace, časové souvislosti, 
vedení KPR, rozhodnutí o defibrilovatelném rytmu. 
Postup: Vyhledání místa zásahu, orientace v situaci, informace o pacientovi a 
o probíhající resuscitaci, využití AED, připojení k monitoru, zhodnocení 
situace, poděkování spolupracujícím  laikům. 
 
 
 
 

ZADANIE NR 9 „RKO W CENTRUM HANDLOWYM“

Miejsce działań ratunkowych: Centrum Handlowe Forum, Soukenné 
nám., Liberec 
Kierujący zadaniem: Miloš Odstrčil.
Legenda: Mężczyzna w średnim wieku, bóle w klatce piersiowej, nagła 
utrata przytomności, trwa resuscytacja prowadzona według instruktażu 
telefonicznego (TI RKO).
Cele zadania: Zapoznanie społeczeństwa z zagadnieniami udzielenia 
pierwszej pomocy, resuscytacją oddechowo-krążeniową i wykorzystanie 
AED w praktyce, przejęcie przez załogę resuscytacji od świadków zdarzenia, 
ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji, powiązanie w czasie, prowadzenie 
RKO, podjęcie decyzji o rytmie defibrylowanym.
Postępowanie: Odnalezienie miejsca akcji, zorientowanie się w sytuacji, 
informacje nt. pacjenta i trwającej resuscytacji, zastosowanie AED, 
podłączenie do monitora, podsumowanie sytuacji, podziękowanie 
osobom, które rozpoczęły resuscytację.
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Miejsce działań ratunkowych: Centrum Handlowe Forum, Soukenné nám., 
Liberec  
Kierujący zadaniem: Miloš Odstrčil. 
Legenda: Mężczyzna w średnim wieku, bóle w klatce piersiowej, nagła utrata 
przytomności, trwa resuscytacja prowadzona według instruktażu 
telefonicznego (TI RKO). 
Cele zadania: Zapoznanie społeczeństwa z zagadnieniami udzielenia 
pierwszej pomocy, resuscytacją oddechowo-krążeniową i wykorzystanie AED 
w praktyce, przejęcie przez załogę resuscytacji od świadków zdarzenia, 
ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji, powiązanie w czasie, prowadzenie 
RKO, podjęcie decyzji o rytmie defibrylowanym. 
Postępowanie: Odnalezienie miejsca akcji, zorientowanie się w sytuacji, 
informacje nt. pacjenta i trwającej resuscytacji, zastosowanie AED, 
podłączenie do monitora, podsumowanie sytuacji, podziękowanie osobom, 
które rozpoczęły resuscytację. 
 
 
 



ÚKOL Č. 10 „BAZÉN“

Místo zásahu: Plavecký bazén, Tržní náměstí, Liberec.
Vedoucí úlohy: MUDr. Marek Vašák, Mgr. Jan Sedláček.
Legenda: Mladý muž po skoku do mělké vody, nehýbe se, nereaguje.
Cíle úkolu: Ukázka správného postupu při vyproštění z vody s využitím 
fixačních prostředků.
Postup: Předvedení optimálního postupu při tonutí členy VZS, následně 
možný nácvik členy soutěžních posádek (vstup do vody pouze dobrovolný).
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Místo zásahu: Plavecký bazén, Tržní náměstí, Liberec. 
Vedoucí úlohy: MUDr. Marek Vašák, Mgr. Jan Sedláček. 
Legenda: Mladý muž po skoku do mělké vody, nehýbe se, nereaguje. 
Cíle úkolu: Ukázka správného postupu při vyproštění z vody s využitím 
fixačních prostředků. 
Postup: Předvedení optimálního postupu při tonutí členy VZS, následně 
možný nácvik členy soutěžních posádek (vstup do vody pouze dobrovolný). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADANIE NR 10 „BASEN“ 

Miejsce działań ratunkowych: Basen pływacki, Tržní náměstí, Liberec.
Kierujący zadaniem: MUDr. Marek Vašák, Mgr. Jan Sedláček. 
Legenda: Młody mężczyzna po skoku do płytkiej wody nie rusza się, nie 
reaguje.
Cele zadania: Pokaz prawidłowego postępowania przy wyciąganiu  
z wody z wykorzystaniem środków usztywniających.
Postępowanie: Prezentacja przez członków WOPR optymalnego 
postępowania w przypadku tonięcia, następnie możliwe ćwiczenie przez 
członków załóg uczestniczących w warsztatach (wejście do wody tylko 
dobrowolne).
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Miejsce działań ratunkowych: Basen pływacki, Tržní náměstí, Liberec. 
Kierujący zadaniem: MUDr. Marek Vašák, Mgr. Jan Sedláček.  
Legenda: Młody mężczyzna po skoku do płytkiej wody nie rusza się, nie 
reaguje. 
Cele zadania: Pokaz prawidłowego postępowania przy wyciąganiu z wody z 
wykorzystaniem środków usztywniających. 
Postępowanie: Prezentacja przez członków WOPR optymalnego 
postępowania w przypadku tonięcia, następnie możliwe ćwiczenie przez 
członków załóg uczestniczących w warsztatach (wejście do wody tylko 
dobrowolne). 
 
 
 
 
 



ÚKOL Č. 11 „JEŠTĚD“

Místo zásahu: Horní stanice lanovky na Ještědu.
Vedoucí úlohy: René Mašín, Horská služba ČR.
Legenda: 3 posádky současně dorazí na stanoviště Horské služby Ještěd, 
následně vyjedou lanovkou na Ještěd, kde proběhne ukázka jištění  
a bezpečného pohybu v terénu. 
Cíle úkolu: Předvedení bezpečného pohybu v terénu, ukázky vybavení  
a správného jištění, jako bonus výhled na Liberec.
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Místo zásahu: Horní stanice lanovky na Ještědu. 
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následně vyjedou lanovkou na Ještěd, kde proběhne ukázka jištění a 
bezpečného pohybu v terénu.  
Cíle úkolu: Předvedení bezpečného pohybu v terénu, ukázky vybavení a 
správného jištění, jako bonus výhled na Liberec. 
 
 
 
 

ZADANIE NR 11 „JEŠTĚD”

Miejsce działań ratunkowych: Przy górnej stacji kolei linowej  
na Ještěd.
Kierujący zadaniem: René Mašín, Horská služba.
Legenda: Trzy załogi jednocześnie docierają do stacji górskiego pogotowa 
ratunkowego Horská služba Ještěd, następnie wyjadą koleją linową na 
Ještěd, gdzie odbędzie się pokaz asekuracji i bezpiecznego poruszania się  
w terenie. 
Cele zadania: Prezentacja bezpiecznego poruszania się w terenie, pokaz 
wyposażenia i prawidłowej asekuracji, jako bonus widok na Liberec.
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Miejsce działań ratunkowych: Przy górnej stacji kolei linowej na Ještěd. 
Kierujący zadaniem: René Mašín, Horská služba. 
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ratunkowego Horská služba Ještěd, następnie wyjadą koleją linową na Ještěd, 
gdzie odbędzie się pokaz asekuracji i bezpiecznego poruszania się w terenie.  
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wyposażenia i prawidłowej asekuracji, jako bonus widok na Liberec. 
 
 
 
 
 
 



ÚKOL Č. 12 „MRTVOLA“

Místo zásahu: Mníšek, Tovární 122.
Vedoucí úlohy: Kamila Ptáčková, Veronika Kramářová, Roman Jungmann.
Legenda: Volá syn, otec nebere telefon. S posádkami se schází před domem, 
má klíče. Po odemknutí nalezen jeho otec bez známek života.
Cíle úkolu: Při nálezu zemřelého myslet i na možnost cizího zavinění,  
všímat si podezřelých okolností, neničit případné stopy důležité pro PČR.
Postup: Včas rozpoznat možnost cizího zavinění – stopy násilí na 
zemřelém, známky manipulace s nábytkem, otevřené okno, invalidní 
vozík mimo dosah zemřelého atd. V případě podezření na cizí zavinění 
zamezit znehodnocení stop důležitých pro orgány činné v trestním řízení, 
co nejdříve přivolat PČR. Následně rozbor postupu posádek s techniky 
kriminální policie (využití kamer).
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Místo zásahu: Mníšek, Tovární 122. 
Vedoucí úlohy: Kamila Ptáčková, Veronika Kramářová, Roman Jungmann. 
Legenda: Volá syn, otec nebere telefon. S posádkami se schází před domem, 
má klíče. Po odemknutí nalezen jeho otec bez známek života. 
Cíle úkolu: Při nálezu zemřelého myslet i na možnost cizího zavinění, všímat 
si podezřelých okolností, neničit případné stopy důležité pro PČR. 
Postup: Včas rozpoznat možnost cizího zavinění – stopy násilí na zemřelém, 
známky manipulace s nábytkem, otevřené okno, invalidní vozík mimo dosah 
zemřelého atd. V případě podezření na cizí zavinění zamezit znehodnocení 
stop důležitých pro orgány činné v trestním řízení, co nejdříve přivolat PČR. 
Následně rozbor postupu posádek s techniky kriminální policie (využití 
kamer). 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

ZADANIE NR 12 „TRUP“

Miejsce działań ratunkowych: Mníšek, Tovární 122.
Kierujący zadaniem: Kamila Ptáčková, Veronika Kramářová, Roman 
Jungmann.
Legenda: Dzwoni syn, ojciec nie odbiera telefonu. Z załogami spotyka się 
przed domem, ma klucze. Po otwarciu drzwi ojciec odnaleziony bez oznak 
życia.
Cele zadania: Po znalezieniu ciała należy pamiętać o możliwym udziale 
osoby trzeciej, dostrzegać podejrzane sytuacje, nie niszczyć ewentualnych 
śladów ważnych dla policji.
Postępowanie: Szybkie rozpoznanie możliwego udziału osoby trzeciej 
– ślady przemocy na ciele zmarłego, ślady przestawiania mebli, otwarte 
okno, wózek inwalidzki poza zasięgiem zmarłego itd. W razie podejrzenia 
działania osoby trzeciej zapobiec zniszczeniu śladów ważnych dla organów 
ścigania, jak najszybciej wezwać policję. Następnie analiza postępowania 
załóg z technikami policji kryminalnej (wykorzystanie kamer).
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Miejsce działań ratunkowych: Mníšek, Tovární 122. 
Kierujący zadaniem: Kamila Ptáčková, Veronika Kramářová, Roman 
Jungmann. 
Legenda: Dzwoni syn, ojciec nie odbiera telefonu. Z załogami spotyka się 
przed domem, ma klucze. Po otwarciu drzwi ojciec odnaleziony bez oznak 
życia. 
Cele zadania: Po znalezieniu ciała należy pamiętać o możliwym udziale 
osoby trzeciej, dostrzegać podejrzane sytuacje, nie niszczyć ewentualnych 
śladów ważnych dla policji. 
Postępowanie: Szybkie rozpoznanie możliwego udziału osoby trzeciej – 
ślady przemocy na ciele zmarłego, ślady przestawiania mebli, otwarte okno, 
wózek inwalidzki poza zasięgiem zmarłego itd. W razie podejrzenia działania 
osoby trzeciej zapobiec zniszczeniu śladów ważnych dla organów ścigania, 
jak najszybciej wezwać policję. Następnie analiza postępowania załóg 
z technikami policji kryminalnej (wykorzystanie kamer). 
 

 



ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ AKCE

 Semináře s praktickými workshopy se zúčastnilo celkem patnáct 
posádek zdravotníků. Devět posádek bylo ze Zdravotnické záchranné služby  
Libereckého kraje, jedna posádka ze Záchranné služby v Jelení Hoře, jedna 
posádka ze Záchranné služby ve Zhořelci, dvě posádky poskytla Armáda 
České republiky a po jedné posádce vyslala Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje a společnost Nonstopmedic. 
 Složení všech posádek sanitních vozů bylo na samém začátku 
akce vybráno a kombinováno tak, aby byl splněn cíl projektu, tj. aby 
došlo k výměně zkušeností mezi zdravotnickými  záchranáři. Pracovní 
týmy se skládaly ze dvou zdravotnických záchranářů z České republiky, 
jednoho záchranáře Armády České republiky a jednoho záchranáře  
z Polské republiky. Po celou dobu konání akce byla dostupná tlumočnice 
napomáhající překonat jazykovou bariéru a také lékař - konzultant, 
který poskytoval posádkám odborné rady. Komunikace v rámci posádek 
probíhala bez větších obtíží. Služeb tlumočnice a lékaře nebylo tedy příliš 
využito a oba se tak mohli pohybovat během celé akce mezi jednotlivými 
workshopy a simultánně překládat hostům z Polské republiky.
 Celkem bylo připraveno dvanáct praktických 
workshopů, na kterých se postupně vystřídalo všech patnáct  
posádek. Posádky si dle vedoucích úloh vedly výborně, úkoly plnily bez 
větších obtíží a držely se doporučených postupů. Hlavní myšlenkou 
celé akce byla výměna zkušeností mezi česko-polskými účastníky  
a nácvik spolupráce při mezinárodním složení posádek. To se i přes 
jazykovou bariéru a velké rozdíly v kompetencích zdravotnických 
záchranářů podařilo.  
 Do projektu byla zapojena také široká veřejnost, která měla 
možnost poznat práci zdravotnických záchranářů a naučit se poskytování 
první pomoci. Mnoho lidí se přímo zapojilo do nácviku neodkladné 
resuscitace v obchodním centru, u kterého asistovala i známá moderátorka 
paní Marcela Augustová.  
 Akce byla zakončena závěrečným rozborem všech úkolů  
a vyhodnocením posádek, které proběhlo po ukončení praktické části 
cvičení. 

PODSUMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 W seminarium połączonym z praktycznymi warsztatami 
uczestniczyło łącznie piętnaście zespołów ratownictwa medycznego. 
Dziewięć zespołów było z Pogotowia Ratunkowego Kraju Libereckiego, jeden  
zespół z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, jeden zespół  
z Pogotowia Ratunkowego w Zgorzelcu, dwie załogi reprezentowały Armię 
Republiki Czeskiej, a po jednym zespole wysłało Pogotowie Ratunkowe 
Kraju Pardubickiego i spółka Nonstopmedic. 
 Skład wszystkich załóg karetek był od początku wydarzenia 
dobrany i pomyślany tak, by osiągnąć cel projektu, to znaczy by zapewnić 
wymianę doświadczeń między ratownikami medycznymi. W skład zespołu 
weszło dwóch ratowników medycznych z Czech, jeden ratownik Armii 
Republiki Czeskiej i jeden ratownik z Polski. W czasie trwania zadania 
dostępna była tłumaczka pomagająca w pokonywaniu bariery językowej 
oraz lekarz konsultant, udzielający załogom fachowych porad, również 
mówiący po polsku. Komunikacja w ramach zespołów odbywała się jednak 
bez większych trudności i nie trzeba było zbytnio korzystać z powyższych 
usług. Obaj tłumacze mogli się przez cały czas przemieszczać między 
poszczególnymi stanowiskami warsztatowymi i tłumaczyć symultanicznie 
dla gości z Polski. 
 Łącznie przygotowano dwanaście warsztatów praktycznych,  
na których kolejno sprawdziły swoje umiejętności wszystkie zespoły.  
W opinii kierujących zadaniami zespoły radziły sobie doskonale, wykonując 
zadania bez większych trudności i przestrzegając zalecanych procedur. 
Główną ideą całego przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń między 
polskimi i czeskimi uczestnikami oraz trenowanie współpracy w warunkach 
międzynarodowego składu załóg. Pomimo bariery językowej i dużych różnic  
w kompetencjach ratowników medycznych to się udało.  
 Do projektu zaangażowano także szeroką publiczność, która 
miała okazję nie tylko zapoznać się z pracą ratowników medycznych, ale 
także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Wiele osób włączyło się 
bezpośrednio do treningu resuscytacji w centrum handlowym, gdzie całej 
akcji towarzyszyła znana moderatorka Marcela Augustová. 
 Na zakończenie praktycznej części ćwiczeń wszystkie zadania 
przeanalizowano, podsumowując pracę załóg.



PODĚKOVÁNÍ

 Velké poděkování patří vedoucím úloh, kteří workshopy připravili, 
Horské službě ČR, Sboru dobrovolných hasičů Chrastava, Územnímu 
odboru Služby kriminální policie a vyšetřování v Liberci, Českému 
červenému kříži, Vodní záchranné službě ČČK, figurantům a všem 
ostatním, kteří se na realizaci projektu podíleli. 
  Dále pak Armádě ČR za bezplatné poskytnutí zázemí a významnou 
pomoc při realizaci a Euroregionu Nisa a Krajskému úřadu Libereckého 
kraje za financování akce. 

PODZIĘKOWANIA

 Ogromne podziękowania należą się kierującym zadaniami, 
którzy przygotowali warsztaty, pogotowiu górskiemu Horská služba ČR, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrastavy, Jednostce Rejonowej Służby 
Policji Kryminalnej i Śledczej w Libercu, Czeskiemu Czerwonemu 
Krzyżowi, Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu Czeskiego Czerwonego 
Krzyża, pozorantom oraz wszystkim innym, którzy partycypowali w 
realizacji projektu. 
  Podziękowania kierujemy także do Armii RCz za bezpłatne 
udostępnienie bazy do ćwiczeń i wydatną pomoc przy realizacji oraz 
Euroregionowi Nysa i Urzędowi Krajskiemu Kraju Libereckiego za 
sfinansowanie przedsięwzięcia.
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