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Příloha č. 2 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast TECHNIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Kritérium
hodnocení
Stabilizace
a příprava
vozidla (sklo)

Činnost

Primární a sekundární stabilizace (dle potřeby)
dokončena, v průběhu zásahu se uvolnila
Efektivní kontrola stabilizace, ale ne vždy během
důležitých fází (stříhání/uvolnění stabilizace)
Sklo je odstraněno v odpovídajícím čase, ale části
skla brání při řešení zásahu (dočištění rozbitého skla)

Žádné použití ochranných prostředků

Vhodně zvolené použití ochranných prostředků

Včasný počáteční přístup

Žádné vyhodnocení rizik uvnitř vozidla,
nedostatečné info pro VZ. Nevhodné používání
chirurgických/zásahových rukavic s ohledem na
činnost
Ochrana zraněné osoby nedostatečná, byla
vystavena nadměrnému riziku
Přístup hasiče ke zraněnému je zpožděný

Účinný postup vyproštění

Žádné nebo minimální vytvoření vnitřního prostoru

Částečné vyhodnocení rizik uvnitř vozidla, částečné
info pro VZ.
Částečné používání chirurgických/zásahových rukavic
s ohledem na činnost
Zraněná osoba byla dobře chráněna po většinu doby
trvání zásahu
Včasný přístup hasiče ke zraněné osobě
Nějaký vnitřní prostor vytvořen, ale stále
nedostatečný pro medika nebo vyproštění

Výsledný vytvořený
prostor

Výsledný prostor není vhodný k vytažení zraněné
osoby

Pravidelná kontrola
Řešení skla, načasování a smysl

Vyhodnocení rizik uvnitř vozidla,
reakce na ně
Ochrana dle vzniklé situace

Vytvoření
prostoru pro
přístup
a manipulaci se
zraněnou osobou

Vyprošťovací nářadí
a správná technika vytvoření
prostoru

Ovládání nářadí

Uvolnění,
vyproštění
a transport
zraněné osoby
Bezpečnost
a týmová
spolupráce při
vyprošťování

Efektivní (4 – 7 bodů)

Primární a sekundární stabilizace (dle potřeby)
nedokončena
Základní stabilizace s malými nebo žádnými
kontrolami během zásahu
Sklo není odstraněno v odpovídajícím čase
a následně brání při řešení zásahu

Stabilizace, rychlost a smysl

Použití ochranných prostředků

Ochrana zraněné
osoby

Základní (0 – 3 body)

Ovládání nářadí,
volba použití (úhlů)
Znalost nebezpečí, rozpoznání,
identifikace, následné jednání
Přijatelné prostředí,
žádné nežádoucí pohyby
Závěrečné vyproštění (vytažení)
Ochrana zraněného
Změna postupu,
příprava a provedení
Bezpečnost a osobní ochranné
prostředky
Práce s nástroji

Nesprávné použití technických prostředků (TP)
a nedostatečná znalost vyprošťovacích technik
a samotných vozidel. Základní pracovní prostor je
zajištěn
Základní znalosti použití a výběru nástrojů, zvolení
úhlu, volba místa nasazení nástroje, ovládání
nástroje
Nebezpečné použití nástroje, rizika nejsou
odhalena (airbag, vzpěry, atd.)
Velké množství nežádoucích pohybů, vibrace
přeneseny na zraněnou osobu
Závěrečné vyproštění není úspěšné a ne vhodné
pro zraněného s ohledem na jeho stav. Prostor pro
vyproštění je nevhodný, nedostatečný
Minimální nebo žádný zájem o stav zraněného,
zdravotník nedostatečně komunikuje se zraněným
Nejisté chování týmu, viditelné nedostatky
přípravy týmu
Nedodržování bezpečnosti a použití OOP
Tým selhal při práci s nástroji

Důsledné (8 – 10 bodů)
Důsledná primární a sekundární stabilizace (dle
potřeby) dokončena
Důsledná kontrola stabilizace ve všech důležitých fázích
Sklo je důsledně zajištěno a během řešení zásahu
nevznikly žádné překážky
Důsledně dodrženo použití ochranných prostředků,
zajištěná ochrana zraněného
Důsledné vyhodnocení rizik uvnitř vozidla, – úplné info
pro VZ. Používání chirurgických/zásahových rukavic
s ohledem na činnost
Maximální ochrana zraněné osoby během všech fází
činnosti
Přístup hasiče ke zraněné osobě je okamžitý
Ideální a včasné vytvoření vnitřního prostoru pro
medika a následné vyproštění

Výsledný prostor je vhodný pro vytažení zraněné
osoby, vyžaduje složité „manévrování“

Maximální prostor je vytvořen, není potřeba
„manévrovat“ se zraněnou osobou

Správné použití TP a dostatečná znalost
vyprošťovacích technik a samotných vozidel.
Efektivní pracovní prostor je zajištěn

Maximální použití TP a výborná znalost vyprošťovacích
technik a samotných vozidel. Pracovní prostor je
maximálně zajištěn

Efektivní znalosti použití a výběru nástrojů, zvolení
úhlu, volba místa nasazení nástroje, ovládání
nástroje, nedostřihy
Použití nástroje v rozporu s bezpečnými způsoby,
rizika nejsou odhalena (airbag, vzpěry, atd.)
Minimum nežádoucích pohybů a vibrací přenesených
na zraněnou osobu
Závěrečné vyproštění je úspěšné pro zraněného
s ohledem na jeho stav, s malou manipulaci během
vytažení, prostor není dostatečný
Aktivní přístup po stránce fyzické, tak psychické,
dostatečné ošetření
Tým prokazuje schopnost řešit situaci, dobrá
schopnost přenést znalosti do praxe
Bezpečnost dodržena částečně, vyskytly se určité
nedostatky při použití OOP
Tým předvedl dobré schopnosti při práci s nástroji
s drobnými nedostatky

Dokonalé znalosti použití a výběru nástrojů, zvolení
úhlu, volba místa nasazení nástroje, ovládání nástroje,
přesnost střihů
Bezpečné použití nástroje, veškerá rizika odhalena
(airbag, vzpěry, atd.)
Žádné nežádoucí pohyby a vibrace nepřeneseny na
zraněnou osobu
Závěrečné vyproštění je úspěšné a povedené pro
zraněného s ohledem na jeho stav, vynikající přístup
během vytažení, dostatečný prostor
Vynikající přístup ke zraněnému po všech stránkách,
důsledné ošetřování během vyproštění
Tým dokonale zvládá své úkoly, kvalita přípravy
a schopnost výběru vhodného plánu
Důsledně dodržena bezpečnost a OOP použity v plném
rozsahu
Vynikající schopnosti práce s nástroji během všech fází

