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Taktické cvičení složek IZS – Zásah s podezřením na vysoce nakažlivé onemocnění 
„Karlovy Vary 2016“ – dne 24. 05. 2016 

 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (dále jen „KHS KVK“) se účastnila taktického cvičení 
složek integrovaného záchranného systému „Karlovy Vary 2016“, jehož cílem bylo ověřit součinnost 
složek IZS v souvislosti s podezřením na zavlečení vysoce nakažlivé nákazy (dále jen „VNN“) do 
Karlovarského kraje dle Směrnice upravující podmínky součinnosti organizací v souvislosti 
s podezřením na zavlečení vysoce nakažlivé nákazy do Karlovarského kraje.  

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen 
„HZS KVK“) přijalo dne 24. 05. 2016 v 7:45 hodin informaci od „praktického lékaře“, že má v 
ambulanci „pacienta“ s pozitivní cestovní anamnézou a klinickými příznaky, z nichž lze usuzovat na 
VNN, a proto mu sdělili kontakt na dostupnou pracovnici KHS KVK. „Praktický lékař“ tuto pracovnici 
informoval o zdravotním stavu pacienta, cestovní anamnéze a o počtu kontaktů v čekárně, zároveň 
byl pracovníkem KHS KVK poučen o dalším postupu vč. upozornění, že nesmí provádět odběry 
biologického materiálu. Na základě vyhodnocení rizika „ředitelka“ KHS KVK aktivovala složky IZS a 
výjezdový epidemiologický tým ke cvičení. „Ředitelka“ KHS KVK informovala dostupného pracovníka 
MZ ČR a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Cvičení probíhalo ve vytvořené „ambulanci“ 
v Areálu záchranářů v Karlových Varech. Součástí cvičení bylo i svolání a zasedání krizového štábu 
krajského úřadu Karlovarského kraje hejtmanem Karlovarského kraje, který si následně součinnost 
složek osobně ověřil společně s ředitelem HZS KVK v místě zásahu. Cvičení se účastnili jako 
pozorovatelé náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení pan gen. Ing. František 
Zadina a náměstci krajských ředitelů HZS ze všech krajů ČR. 

V místě zásahu, který řídil velitel zásahu HZS KVK, dle požadavků KHS KVK, zajišťovali: 
- HZS KVK doprovod epidemiologa do ohniska nákazy, dekontaminaci dvou „kontaktů“ z čekárny, 

„praktického lékaře“, „zdravotního bratra“, „pacienta“ v bioboxu i všech zasahujících pracovníků, 
přenos pacienta v bioboxu z ohniska nákazy přes dekontaminaci do sanitního vozu transportního 
týmu firmy Ambulance Meditrans s.r.o. Praha a dekontaminaci „biologického materiálu“ v ohnisku 
nákazy, 

- Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a zástupce firmy Ambulance Meditrans s.r.o. 
Praha převzetí pacienta v ohnisku nákazy a jeho umístění do bioboxu včetně přenosu pacienta 
v bioboxu z ohniska nákazy přes dekontaminaci do sanitního vozu, 

- KHS KVK epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, sdělovala požadavky veliteli zásahu k postupu 
všech složek IZS a dozírala na postup dekontaminace a postup oblékání a svlékání osobních 
ochranných prostředků.  

V rámci cvičení se prověřila koordinace dvou základních složek IZS při zásahu a spolupráce 
s epidemiology včetně komunikace s MZ ČR a se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. 
Cvičením bylo prověřeno i svolání krizového štábu krajského úřadu Karlovarského kraje. V rámci 
cvičení byla odzkoušena komunikace dostupnými spojovacími prostředky. 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Martina Prokopová 
V Karlových Varech dne 30. 05. 2016 


