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Příloha č. 1 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast TAKTIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Kritérium
hodnocení
Přístup
týmu
a průzkum

Činnost

Bezpečnostní rizika nevyhodnocena, neodstraněna

Všechna rizika vyhodnocena, nesprávně řešena

Celkový vnitřní a vnější průzkum

Žádné řešení průzkumu, špatné vyhodnocení
informací

Řízení vnitřního a vnějšího průzkumu působí
strojově se špatnou výměnou informací

Počáteční informace nejsou jasně uvedeny nebo
nejsou rozpoznány
Žádný jasný plán není připraven, velitel se
soustředí pouze na jeden plán i v případě
komplikací bez ochoty ke změně, žádný únikový
plán ‐ „velitel vaří z vody“
Tým nedodržuje plán stanovený velitelem, postup
prací probíhá nahodile

Počáteční informace určeny pomalu nebo nejsou
řešeny dle nutnosti
Jasný plán + únikový plán, velitel mění plán podle
zjištěných komplikací, pomalá reakce na zjištěné
komplikace, plán je měněn pouze při zjištěném
problému
Tým částečně dodržuje plán stanovený velitelem,
snaží se vytvářet nový plán

Povely zadané a pochopené

Pokyny jsou ignorovány nebo jim tým nerozumí

Velitel dává jasné pokyny týmu, ale bez zpětného
potvrzení

Příkazy a velení,
správná pozice

Velitel nevelí, kontrolu nad scénářem převzal tým

Správný postup

Velitel je nejistý, zda jsou postupy správně
provedeny, některé postupy jsou zpožděny

Postup velitele

Počáteční postup je splněn jen částečně, je patrné,
že jednotlivé fáze jsou zpomaleny

Celková komunikace týmu

Tým spolu nekomunikuje, souhra týmu vázne

Operativní schopnosti

Členové týmu nereagují na nově vzniklé situace

Komunikace s KOPIS

Plán vyproštění

Velení

Spolupráce
a komunikace

Protipožární
zabezpečení
a úniky

Bezpečnost

Efektivní (4 – 7 bodů)

Rizika a nebezpečí rozpoznána
a vyhodnocena

Výchozí priority sděleny členům

Plánování

Základní (0 – 3 body)

Dodržení plánu

Důsledné (8 – 10 bodů)
Všechna rizika vyhodnocena, důsledně řešena
(eliminována, odstraněna)
Dobře organizovaný vnitřní a vnější průzkum
s důkladnou výměnou informací, včetně závěrečného
průzkumu
Počáteční informace identifikovány a důsledně řešeny
Plán zahrnuje přístup, vyproštění a další možnosti,
prokázán únikový postup a jeho vhodnost, neustálé
vyhodnocení plánu, potencionální komplikace
očekávány a aktivně řešeny
Plán stanovený velitelem je dodržen, v případě potřeby
velitel použil únikový plán podle aktuální situace
Velitel dává jasné pokyny a všechny pokyny jsou
správně pochopeny

Velení je jasné, nastaly případy ztráty koncentrace
nebo přehlédnutí problému
Nástroje, postupy a jejich nasazení je v souladu
s dosažením plánu, týmový postup je jednotný
a efektivní, přesto jsou některé postupy omezené
Postup je splněn jen částečně, chybí předvídavost
o postupu plánu

Všechny postupy vedou k dosažení plánu, vše je
systematické a důsledné, činnost je bez zpoždění

Tým spolu komunikuje, ale není celková souhra
týmu
Členové týmu reagují na nově vzniklé situace
a informují velitele

Tým komunikuje velmi dobře, souhra týmu je na dobré
úrovni
Členové týmu jsou schopni ihned řešit nově vzniklé
situace a neprodleně informují velitele

Žádná nebo velmi slabá komunikace s KOPIS nebo
nadbytečné informace

Dostatečná (nezbytná) komunikace s KOPIS

Výstižná komunikace s KOPIS

Zajištění proti požáru

Tým nezajistil místo proti požáru podle taktických
zásad

Tým zajistil místo proti požáru základními
prostředky

Zabezpečení úniku kapalin

Nesprávné zabezpečení úniku kapalin

Únik kapalin zabezpečen, dále nekontrolován

Řešení AKU a airbagů

Odpojení AKU není řešeno, není reakce na airbagy,
neřešeny klíčky v zapalování

Odpojení AKU, včetně zajištění airbagů
a klíčků v zapalování je provedeno jen částečně

Použití osobních ochranných
prostředků (OOP)
Dodržení bezpečné
pracovní zóny

Velitel nejeví zájem o využití OOP při použití
technických prostředků (TP)
Bezpečná pracovní zóna není dodržena, TP
a ostatní materiál se nachází v pracovní zóně

Velitel si je vědom nutnosti použití OOP, občas
dohlédne na použití vhodného OOP
Bezpečná pracovní zóna není dodržena během
celého zásahu, TP nejsou ideálně rozmístěny

Označení místa nehody

Označení neplní funkci ochrany místa zásahu, je
provedeno bez ohledu na směr komunikace

Místo nehody je označeno s ohledem na směr
komunikace základními prostředky

Důkladné příkazy během řešení celé situace

Počáteční postup pokračuje a přešel k závěrečnému
a správnému rozhodnutí

Tým zajistil místo proti požáru a během zásahu řeší
přesun hasebních prostředků podle momentální
situace
Únik kapalin zabezpečen, prováděna kontrola
a řešení nově vzniklých úkapů po celou dobu zásahu
Je vyřešené odpojení AKU v souladu na prováděné
činnosti, klíčky v zapalování jsou předány, airbagy jsou
zajištěné s ohledem na prováděné činnosti
Velitel důsledně kontroluje bezpečnost týmu během
celého zásahu
Bezpečná pracovní zóna dodržena během celého
zásahu, TP ideálně rozmístěny
Místo nehody je označeno s ohledem na směr
komunikace, jsou použity všechny dostupné prostředky
zvláště světelné

