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Úvodní ustanovení
Pravidlo 1
Obsah a působnost Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod
(1) Pravidla soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod (dále jen „pravidla“) se v obecných
ustanoveních řídí Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 11/2018, kterým vydává „Řád
sportovních soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen
„Řád“). Pravidla jsou souhrnem specifických organizačních pokynů a zásad, technických
podmínek a dalších ustanovení.
(2) Pravidla se vztahují na Mistrovství České republiky ve vyprošťování u dopravních nehod
(dále jen „mistrovství“) a všechna postupová kola soutěží, organizovaná nebo spoluorganizovaná
v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“).
(3) Garantem všech pořádaných soutěží je příslušný hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“)
kraje.
(4) Soutěže ve vyprošťování mohou rozhodovat pouze rozhodčí s platnou kvalifikací.
Pravidlo 2
Vydávání a výklad pravidel
(1) Pravidla vydává a jejich výklad provádí MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen
„generální ředitelství“). Pravidla, jejich výklad a další související informace zveřejňuje
generální ředitelství na svých webových stránkách.
(2) Otázky související s pravidly posuzuje komise tělesné přípravy a sportu, kterou zřizuje
generální ředitel HZS ČR, ve spolupráci s pracovní skupinou „Vyprošťování“ zřízenou
v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR ČR č. 11/2017, k činnosti jednotek požární
ochrany při vyprošťování u dopravních nehod a s Českou asociací hasičských důstojníků, z. s.

Organizování soutěží
Pravidlo 3
Organizace soutěží
(1) Soutěže se organizují v souladu s právními předpisy a interními akty řízení 1). Svou náplní
a zaměřením se řadí do speciální tělesné přípravy.
(2) Soutěže se mohou organizovat jako samostatné nebo společné pro jednotlivé druhy
jednotek požární ochrany 2) (dále jen „jednotek PO“). Pro účely těchto pravidel se soutěže
a soutěžící zařazují do kategorií:
a) profesionální hasiči; týmy HZS krajů a podniků,
b) dobrovolní hasiči; týmy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí.

1)

2)

Např. § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; § 38 vyhlášky č. 247/ 2001
Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 11/2018, kterým
se stanoví Řád sportovních soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky.
§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Pravidlo 4
Účast na soutěžích
(1) Účast na soutěži se řídí podle čl. 7 Řádu.
(2) Postupových kol soutěží a mistrovství se účastní soutěžní tým (dále jen „tým“) složený
z velitele a 3 hasičů.
(3) Na postupových soutěžích a mistrovstvích jsou týmy jednotek SDH obcí složeny pouze ze
členů jednotek SDH obcí. Členem těchto týmů nesmí být příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR
nebo zaměstnanec HZS podniku.
Pravidlo 5
Propozice
(1) Propozice se obecně řídí podle čl. 8 Řádu.
(2) Propozice pro mistrovství vydává pořadatel v dostatečném časovém předstihu (nejméně
5 týdnů).
(3) Všeobecná a technická ustanovení obsahují dále zejména:
c)
d)
e)
f)

způsob uložení materiálu před startem,
způsob startu a ukončení soutěžního pokusu,
způsob zajištění komunikace s „operačním střediskem“,
způsob odposlechu komunikace s figurantem.

Pravidlo 6
Zrušení, odložení nebo přerušení soutěže
(1) Zrušení, odložení nebo přerušení soutěže se obecně řídí podle čl. 10 Řádu.
(2) Zrušit soutěž, přeložit začátek, přerušit již zahájenou soutěž, případně vyhlásit přestávku
může pořadatel zejména v případě, narušují-li průběh, regulérnost a bezpečnost soutěže
nepříznivé povětrnostní podmínky (silný déšť, silný vítr, náhlé setmění).
(3) Pokud byl soutěžní pokus přerušen na základě Pravidla 6 odst. 2, má soutěžní tým možnost
nového pokusu.

Práva a povinnosti pracovníků soutěže
Pravidlo 7
Velitel soutěže
Velitel soutěže se obecně řídí čl. 15 Řádu a dále:
a) odpovídá za přípravu a průběh soutěže,
b) ustanovuje hlavního rozhodčího soutěže (dále jen „hlavní rozhodčí“),
c) zodpovídá za zaslání výsledkových listin celkového pořadí, včetně doplňujících informací
na generální ředitelství. Zaslání výsledkových listin provede pořadatel nejpozději do 14 dnů
od ukončení soutěže.
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Pravidlo 8
Sbor rozhodčích
(1) Sbor rozhodčích je složen z příslušníků nebo zaměstnanců HZS ČR nebo zaměstnanců
HZS podniků s příslušnou způsobilostí.
(2) Sbor rozhodčích sestavuje hlavní rozhodčí.
(3) Sbor rozhodčích tvoří:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hlavní rozhodčí,
zástupce hlavního rozhodčího,
3 rozhodčí pro hodnocení oblasti taktika provedení zásahu,
3 rozhodčí pro hodnocení oblasti technika provedení zásahu,
3 rozhodčí pro hodnocení oblasti první předlékařská pomoc,
případně stínoví rozhodčí.

(4) Celkový počet rozhodčích může být pořadatelem (po dohodě s hlavním rozhodčím)
upraven s ohledem na celkový počet týmů a soutěžních stanovišť.
(5) Minimální počet rozhodčích na soutěži:
a)
b)
c)
d)

hlavní rozhodčí,
2 rozhodčí pro hodnocení oblasti taktika provedení zásahu,
2 rozhodčí pro hodnocení oblasti technika provedení zásahu,
2 rozhodčí pro hodnocení oblasti první předlékařská pomoc.

(6) Během soutěžních pokusů vždy dva rozhodčí v dané oblasti společně hodnotí a jeden z této
dvojice následně provádí rozbor soutěžního pokusu s týmem.
Pravidlo 9
Organizační pracovníci
K zajištění průběhu soutěže mohou být minimálně využiti tito pracovníci:
a) 1 pracovník pro umisťování figurantů,
b) 1 pracovník pro stavbu scénářů,
c) 2 figuranti.
Pravidlo 10
Hlavní rozhodčí
Hlavní rozhodčí:
a) odpovídá za sestavení a činnost sboru rozhodčích,
b) odpovídá za hodnocení a provedení soutěže podle pravidel a propozic,
c) rozhoduje o všech okolnostech, týkajících se hodnocení a technického provedení soutěže,
které se vyskytnou v průběhu této soutěže a které pravidla výslovně neupravují, v případě
zjištění závažného porušení bezpečnosti práce má povinnost na chybu tým okamžitě
upozornit nebo soutěžní pokus přerušit,
d) je kompetentní rozhodnout při všech rozporech, které mohou vzniknout, a jeho rozhodnutí
je konečné,
e) při zjištění nepřístojného chování soutěžících a hrubého porušení pravidel má právo
navrhnout veliteli soutěže vyloučení týmu ze soutěže,
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f) pokud nelze z důvodu bezpečnosti práce soutěžní pokus dokončit, má právo tento soutěžní
pokus ukončit,
g) kontroluje hodnotící tabulky, provádí vyhodnocení časového limitu a podepisuje
výsledkové listiny soutěže.
Pravidlo 11
Zástupce hlavního rozhodčího
Zástupce hlavního rozhodčího:
a) zastupuje hlavního rozhodčího,
b) kontroluje přípravu týmů,
c) zodpovídá za izolaci týmu před provedením soutěžního pokusu (viz Pravidlo 19
odst. 2).
Pravidlo 12
Rozhodčí a organizační pracovníci
(1) Rozhodčí pro hodnocení oblasti taktika provedení zásahu:
a) hodnotí provedení soutěžního pokusu v oblasti taktika povedení zásahu,
b) hodnocení zaznamenává do hodnotících tabulek,
c) v případě zjištění závažného porušení bezpečnosti práce má povinnost na chybu tým
okamžitě upozornit nebo soutěžní pokus přerušit,
d) po dohodě s hlavním rozhodčím může požadovat úpravu scénáře,
e) před soutěžním pokusem předá veliteli týmu prostředky pro zajištění komunikace
s „operačním střediskem“ a provede zkoušku spojení,
f) během soutěžního pokusu komunikuje s velitelem týmu (imituje komunikaci s „operačním
střediskem“ a v rámci složek integrovaného záchranného systému).
(2) Rozhodčí pro hodnocení oblasti technika provedení zásahu:
a) hodnotí provedení soutěžního pokusu v oblasti technika provedení zásahu,
b) hodnocení zaznamenává do hodnotících tabulek,
c) v případě zjištění závažného porušení bezpečnosti práce má povinnost na chybu tým
okamžitě upozornit nebo soutěžní pokus přerušit,
d) po dohodě s hlavním rozhodčím může požadovat úpravu scénáře,
e) kontroluje technické vybavení týmu pro soutěžní pokus.
(3) Rozhodčí pro hodnocení oblasti první předlékařská pomoc:
a) hodnotí provedení soutěžního pokusu v oblasti první předlékařská pomoc,
b) hodnocení zaznamenává do hodnotících tabulek,
c) v případě zjištění závažného porušení bezpečnosti práce má povinnost na chybu tým
okamžitě upozornit nebo soutěžní pokus přerušit,
d) po dohodě s hlavním rozhodčím může požadovat úpravu scénáře před soutěžním pokusem,
e) informuje se u pracovníka pro umísťování figurantů o umístění figuranta ve vozidle
a určeném rozsahu zranění, zkontroluje umístění figuranta ve vozidle, případně provede
úpravu rozsahu zranění,
f) před soutěžním pokusem prověří funkčnost odposlechu komunikace s figurantem.
(4) Pracovník pro umísťováni figurantů:
a) umístí figuranta ve vozidle, určí rozsah zranění, s ohledem na připravený scénář,
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b) prověří funkčnost odposlechu komunikace s figurantem těsně před startem soutěžního
týmu,
c) spolupracuje s rozhodčím pro hodnocení oblasti první předlékařská pomoc.
(5) Pracovník pro stavbu scénářů:
a)
b)
c)
d)

ve spolupráci s hlavním rozhodčím připravuje různé typy scénářů pro soutěž,
provádí úpravu vozidel pro stavbu scénářů,
úzce spolupracuje s technickou četou,
zodpovídá za bezpečné postavení scénáře.

(6) Figurant:
a) vhodně předvádí simulaci předem určeného zranění u scénáře,
b) spolupracuje při hodnocení provedení soutěžního pokusu zejména s rozhodčím
pro hodnocení oblasti první předlékařská pomoc.
Pravidlo 13
Stínový rozhodčí
(1) Stínový rozhodčí je uchazeč o zařazení do odborné přípravy rozhodčích.
(2) Stínovým rozhodčím může být příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR nebo zaměstnanec
HZS podniku s minimální praxí 5 let v zásahové činnosti jednotek PO. Stínového rozhodčího
je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím k jeho osobnostním vlastnostem
a předpokladům pro lektorskou a řídící práci v kolektivu.
(3) Stínový rozhodčí aktivně posuzuje a hodnotí provedení soutěžního pokusu ve spolupráci
s rozhodčími, bez možnosti ovlivnit výsledky týmů.

Provedení soutěže a technická ustanovení
Pravidlo 14
Úkol týmu
(1) Úkolem týmu je bezpečné a efektivní vyproštění figuranta z připraveného scénáře
za použití požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a nářadí používaného
v jednotkách PO (dále jen „nářadí“) a za použití taktických a odborných postupů dle současného
poznání a předpisů.
(2) Součástí vyproštění je také poskytnutí první předlékařské pomoci odpovídající jeho
zranění, jeho transport na místo simulující vozidlo zdravotnické záchranné služby a jeho
předání rozhodčímu určenému k hodnocení oblasti první předlékařská pomoc.
Pravidlo 15
Rozlosování startovního pořadí
Před zahájením soutěže se provede instruktáž velitelů týmů, rozlosování startovního pořadí
předem připravených a pro týmy utajených scénářů, případně skupin rozhodčích apod.
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Pravidlo 16
Scénáře
(1) Pro podmínky soutěže budou dopravní prostředky a doplňující překážky upraveny
s ohledem na předem připravené scénáře, které vycházejí z poznatků, získaných při reálných
zásazích u dopravních nehod.
(2) Součástí scénářů mohou být i doplňky v podobě imitací zbraní, léků, drog, cenností, apod.
(3) Scénář umístěný ve vymezeném prostoru simuluje reálné podmínky zásahů u dopravních
nehod.
(4) Jednotlivé scénáře jsou zpravidla předem přiřazeny k losovanému startovnímu pořadí
a jsou týmu utajovány až do odstartování soutěžního pokusu.
Pravidlo 17
Figurant a jeho zranění
(1) V rámci scénáře se umístí figurant, který představuje osobu s předem určeným zraněním.
Počet figurantů může být navýšen, což musí být předem uvedeno v propozicích soutěže nebo
při instruktáži týmů.
(2) Figurant musí používat nezbytné ochranné pomůcky, minimálně k ochraně jeho zraku
a sluchu, které zajistí pořadatel. Rozhodčí pro oblast hodnocení první předlékařské pomoci
může před soutěžním pokusem vhodně upravit (rozšířit) určený rozsah zranění figuranta,
případně upravit jeho polohu nebo umístění.
(3) V rámci scénáře může být figurant nahrazen nebo doplněn cvičnou figurínou.
Na figuríně musí být viditelně umístěn popis stavu nebo rozsah zranění, pokud nebude předem
upřesněno jinak.
(4) Doporučuje se, aby byl figurant oblečen do civilního oblečení.
Pravidlo 18
Nářadí a osobní ochranné prostředky
(1) Každý tým používá nářadí a osobní ochranné prostředky 3) pro řešení zásahů
u dopravních nehod např. zásahový oděv, zásahovou obuv, zásahové rukavice, přilbu pro
hasiče, ochranu zraku, lékařské rukavice pro jednorázové použití, ochranu dýchacích cest, (dále
jen „osobní výstroj“).
(2) Každý tým smí užívat jen osobní výstroj a nářadí odpovídající stanoveným předpisům,
technickým podmínkám, technickým normám nebo mezinárodním technickým pravidlům.

3)

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 38/2014, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních
ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění Pokynu generálního
ředitele HZS ČR č. 58/2014.
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Pravidlo 19
Příprava, start a ukončení soutěžního pokusu
(1) Veškeré nářadí nezbytné pro provedení soutěžního pokusu je umístěno dle propozic
na základně nebo ve vozidle, pohonné jednotky agregátů nejsou nastartovány, ani jiná technická
zařízení nejsou zapnutá (světelná zařízení apod.), vozidlo (kabina a nástavba)
je zavřené.
(2) Tým je po své přípravě k soutěžnímu pokusu odveden před přípravou scénáře
do vyhrazeného prostoru tzv. izolace. V izolaci může být tým vybaven pouze osobními
ochrannými prostředky pro provedení soutěžního pokusu.
(3) Start a ukončení soutěžního pokusu se provádí jednotným způsobem stanoveným
v propozicích, případně způsobem stanoveným při instruktáži týmů.
(4) Soutěžní pokus ukončí velitel týmu. Součástí soutěžního pokusu je předání figuranta
na určené místo rozhodčím pro hodnocení oblasti první předlékařské pomoci.
(5) S ukončením soutěžního pokusu se ukončí měření času.
(6) Poruchy nebo závady na nářadí, případné zranění v týmu, nejsou důvodem k opakování
soutěžního pokusu.
Pravidlo 20
Časový limit
(1) Základní časový limit pro splnění úkolů týmu je 15 minut.
(2) Za každých započatých 20 sekund nad 15 minut do 18 minut se z celkového hodnocení
odečte 1 bod.
(3) Za každých započatých 20 sekund nad 18 minut se z celkového hodnocení odečtou
3 body.
(4) Je-li překročen časový limit 20 minut, je soutěžní pokus ukončen a tým je hodnocen
na konci pořadí.
(5) Výsledný čas a bodový odečet potvrzuje hlavní rozhodčí.
Pravidlo 21
Bezpečnost při soutěžním pokusu
(1) Rozhodčí sleduje soutěžní pokus a hodnotí tým ve stanovené oblasti. V případě zjištění
závažného porušení bezpečnosti práce má povinnost na chybu tým okamžitě upozornit nebo
soutěžní pokus přerušit.
(2) Přerušení soutěžního pokusu se provádí výrazným ústním upozorněním, hvizdem píšťalky
nebo hlasitým slovem STOP. Na tento signál jsou soutěžící povinni svou činnost zastavit. Tým
může pokračovat po odstranění bezpečnostní závady až na pokyn rozhodčího, který soutěžní
pokus přerušil. Nedochází k zastavení měření času.
(3) Pokud nelze z důvodu bezpečnosti práce soutěžní pokus dokončit, hlavní rozhodčí soutěžní
pokus ukončí.
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Pravidlo 22
Protesty
Protesty se nepřijímají.

Vyhodnocení soutěžního pokusu
Pravidlo 23
Hodnocení
(1) Hodnocení soutěžního pokusu se provádí ve třech oblastech, a to:
a) v oblasti taktika provedení zásahu,
b) v oblasti technika provedení zásahu,
c) v oblasti první předlékařská pomoc.
(2) Provedení a hodnotící kritéria jsou uvedeny v přílohách těchto pravidel.
(3) Hodnotící tabulky jsou uvedeny v přílohách těchto pravidel.
Pravidlo 24
Bodové hodnocení oblastí
(1) Jednotlivá kritéria se skládají ze tří částí a jsou hodnocena maximálně 30 body. Za chyby,
které v průběhu soutěžního pokusu rozhodčí zjistí, se bodové hodnocení snižuje.
(2) V případě, že tým provede takovou chybu, která může způsobit vážné zhoršení zdravotního
stavu zraněného nebo významné bezpečnostní ohrožení figuranta nebo zasahujících, může
rozhodčí snížit bodové hodnocení v celé hodnocené oblasti, nebo v ní nepřidělit žádné body.
Pravidlo 25
Kompenzace složitosti scénáře
Rozhodčí za každou oblast mohou s ohledem na okolnosti přidělit až 10 bodů, jako
kompenzaci složitosti scénáře.
Pravidlo 26
Vyhodnocení soutěžního pokusu
(1) V průběhu soutěžního pokusu si rozhodčí zaznamenávají postřehy a poznatky z provádění
jednotlivých činností. Po ukončení soutěžního pokusu provedou rozhodčí s týmem
vyhodnocení jejich soutěžního pokusu.
(2) Vyhodnocení soutěžního pokusu se účastní pouze dotčení rozhodčí a členové týmu.
(3) V rámci vyhodnocení soutěžního pokusu má tým možnost uplatnit obhajobu svých
postupů. Rozhodčí za každou oblast může na základě této obhajoby přidělit až 5 bodů.
(4) O provedeném rozboru se záznam neprovádí.
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Pravidlo 27
Stanovení pořadí
(1) Pořadí v jednotlivých oblastech se stanoví na základě součtu bodů za všechna hodnotící
kritéria. Nejvyšší součet bodů znamená nejlepší hodnocení (pořadí) v hodnocené oblasti. Týmy
se stejným součtem bodů jsou v příslušné oblasti hodnoceny na stejném pořadí.
(2) Hodnocení týmů za jednotlivé oblasti (taktika provedení zásahu, technika provedení
zásahu, první předlékařská pomoc) společně provádí rozhodčí, rozděleni minimálně do dvojic.
Tyto dvojice rozhodčích se musí shodnout na bodech přidělovaných týmu v jednotlivých
hodnotících oblastech. Body zaznamenávají do předem připravených hodnotících tabulek.
(3) Celkové pořadí týmů se stanoví na základě součtu bodů za hodnocení všech oblastí (taktika
provedení zásahu, technika provedení zásahu, první předlékařská pomoc) a odečtu bodů za
překročení časového limitu. Nejvyšší počet získaných bodů znamená nejlepší celkové pořadí.
V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledný čas. V případě rovnosti bodů i času rozhoduje
počet lepších pořadí v jednotlivých oblastech. Nesplní-li tým úkol z důvodu ukončení
soutěžního pokusu podle Pravidla 20 odst. 4 nebo Pravidla 21 odst. 3, je tým hodnocen až na
konci pořadí.
(4) Údaje obsažené v jednotlivých hodnotících tabulkách se nezveřejňují.
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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
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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
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Příloha č. 3 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC
Kritérium
hodnocení

Přístup
a kontakt

Vyšetření
a zajištění

Činnost

Základní (0 – 3 body)

Efektivní (4 – 7 bodů)

Průzkum, oslovení (nehýbat hlavou),
představení, bezpečnost zdravotníka –
částečná stabilizace
Život zachraňující úkony, záklon hlavy,
uklidnění

Neprovedený průzkum, špatně zvolený nebo i pozdní
přístup ke zraněnému, slabá komunikace, upozornění
‐ ohrožení zdravotníka, BOZP
Neprovedl záklon hlavy, nezískal přehled nad situací,
nesnaží se dostat ke zraněnému

Nedostatečný průzkum VZ nebo zdravotník, přístup ze
správného směru, oslovení, slabší komunikace, ohrožení
zdravotníka, BOZP
Provedl špatně záklon hlavy, nestabilizuje hlavu,
částečný přehled o situaci

Včasný přístup ze správného směru VZ ‐ zdravotníkem,
oslovení, představení se, poučení zraněného, předání
informace velitel » zdravotník, dodržuje zásady BOZP
Správně provedl záklon hlavy a fixuje krční páteř, přehled
o celkové situaci

Ohrožení zdravotníka a zraněného,
bezpečný vstup (sklo, ostré hrany,
končetiny z vozu), zahájení činnosti

Ohrožení zdravotníka (padá na něj sklo, lehá na
hromady skla, ostré hrany), opakované opouštění
zraněného, špatně zvolený vstup, neřeší končetiny

Podcenění rizik, všímá si mála z ohrožení (sklo, ostré
hrany), nevhodný přístup ke zraněnému, opuštění
zraněného, špatně řeší končetiny

Zjištěny všechny rizika (sklo, ostré hrany, ruka), zvolen
správný přístup zezadu ke zraněnému, zastoupení
zdravotníka

Fixace páteře, nasazení krčního límce
(jde‐li)

Špatná fixace

Správná fixace hlavy, nevhodná velikost, špatné
nasazení

Správná fixace, určení velikosti, posouzení nasazení límce,
správné nasazení

Zajištění dýchacích cest, podání O2,
tepelný komfort

Velmi pozdní nebo žádné nasazení, skřípnutá hadička,
klima – tepelný komfort neřeší

Pozdní nasazení, maska laxně nasazená, špatný průtok,
klima – řeší dlouho

Včasné a správné nasazení, dostatečný průtok, tepelný
komfort

Neprováděl, nezjistil další poranění

Postupoval nesystematicky, ale vyptáváním došel
k závěru, nemá možnost se dostat ke zraněnému

Postupoval od hlavy, našel a doptal se na zranění

Nevhodné použití a zacházení válí po zemi, ve skle,
nepoužívá pomůcky

Správné použití, ale výtky k zacházení, odkládání

Správné použití a ochrana zdravotních pomůcek před
znečištěním

Umí použít pomůcky – monitoring během
zásahu + pulzní oxymetr

Nesprávné používání, nevyhodnocuje O2

Umí použít, ale nemonitoruje O2

Umí použít a průběžně monitoruje O2

Ochrana zraněné osoby

Ohrožení zraněného, další možné poranění
zraněného, nedostatečné používání OOPP, rány,
bouchání bez upozornění více než 5x

Bezpečné krytí i dýchacích cest, používání OOPP, rány,
bouchání bez upozornění méně než 3x

Včasné a bezpečné krytí i dýchacích cest, upozornění,
v neustálém kontaktu i pod přikrývkou, používání OOPP,
informovanost

Příprava zraněného na transport,
polohování, naložení na desku

Žádné nebo nesprávné polohování před naložením na
desku, rotace páteře

Nedostatečné polohování před naložením na desku,
neuvolnění končetin, šetrné naložení s minimální rotací

Vhodné polohování a správná příprava před naložením na
desku, uvolnění končetin, žádné překážky, šetrné naložení

Transport zraněného, deska, vyproštění,
transport z vozidla

Nešetrné vyproštění, druhotné poškození páteře,
nedostatek času, vyproštění s pomocí figuranta

Nedostatečné jištění desky, sklouzávání figuranta,
nedostatečný prostor

Bezpečné a šetrné vyndání s žádnou rotací páteře,
bezpečné vytažení s dostatkem místa pro zraněného
(končetiny, hlava), souhra týmu

Celková prohlídka zraněného
Zdrav. pomůcky, manipulace, zacházení

Vybavení

Vyproštění

Minimální krytí, ohrožení zdr. stavu, údery, rány, sklo,
kývání, špatné pohyby – páteř, sklápění, zhoršení
stavu – zraněný pomáhá, padá z desky
Nedostatečná komunikace, VZ nereaguje na zdravotní
stav a požadavek zdravotníka

Částečné krytí, dbá na bezpečnost, ale hrozí zranění,
lahev na břiše

Precizní práce zdravotníka vůči bezpečnosti zraněného

Předání informací, vedení týmu (nadbytečné, nebo ne
všechny důležité)

Včasné předání všech důležitých informací, jak týmu tak
i zraněnému

Se zraněným

Nedostatečná komunikace

Správná komunikace s přenosem informací

Bonus zdravotníka

Postupoval bezpečně, pomalé, neprůbojný, ospalý
výkon

Postupoval systematicky a ve správném čase, standard

Bezpečnost zraněného
S velitelem, týmem‐ koordinace

Komunikace

Stav před příjezdem, při předání

Předání

Důsledné (8 – 10 bodů)

Výsledek vyšetření
a zajištění zraněného
Psychologické aspekty, hodnocení
figuranta

Nedostatečné předání informací, nevíme
mechanizmus, pásy, airbagy, zdrav. stav před
nehodou – první pohled
Nedostatečné předání informací o stavu a činnosti se
zraněným
Figurant s prací týmu nespokojen, značné výhrady,
cítil se ohrožen, došlo k druhotnému poranění

Částečný popis procesu nehody a zdr. stavu – první
kontakt
Zjištění některých zdravotních komplikací, částečné
předání výsledků vyšetření a ošetření
Figurant s činností týmu spokojen, drobné výhrady,
dobrá informovanost

Jasná, zřetelná, cílená komunikace s ohledem na
zraněného, správný přenos informací od týmu raněnému
Precizní práce, jasná role zdravotníka, postupoval
systematicky a ve správném čase, nemohl se dostat do
vozu – správná reakce
Mechanismus nehody, poloha zraněného, airbagy,
připoutání, zdravotní stav – první kontakt (přesný popis
celého procesu)
Zjištěny všechny zdravotní komplikace, předání výsledku
vyšetření a provedení správného ošetření
Figurant s činností týmu velice spokojen, psychické
zlidnění, příznivé podmínky a informovanost
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Příloha č. 4 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.
Místo soutěže:

Hodnotící tabulka pro oblast

TAKTIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Rozhodčí
Přístup týmu a průzkum
Rizika a nebezpečí
rozpoznána a vyhodnocena

Datum:

Tým
Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Pozitiva

Celkový vnitřní a vnější průzkum
Výchozí priority sděleny členům
Plánování

Doporučení týmu

Plán vyproštění
Dodržení plánu
Povely zadané a pochopené
Velení

Z

E

D

∑

Příkazy a velení, správná pozice
Negativa

Správný postup
Postup velitele
Spolupráce a komunikace

Z

E

D

∑

Celková komunikace týmu
Operativní schopnosti
Inovace

Komunikace s KOPIS
Protipožární zabezpečení a úniky

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Zajištění proti požáru
Zabezpečení úniku kapalin
Řešení AKU a airbagů
Bezpečnost
Použití OOP
Dodržení bezpečné pracovní zóny
Označení místa nehody
Obhajoba postupu

(0 ‐ 5 bodů)

Kompenzace složitosti scénáře

(0 ‐ 10 bodů)

SOUČET BODŮ CELKEM
(max. 195 bodů)
Podpis rozhodčího
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Příloha č. 5 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.
Místo soutěže:

Hodnotící tabulka pro oblast

TECHNIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Rozhodčí
Stabilizace a příprava vozidla (sklo)

Datum:

Tým
Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Pozitiva

Stabilizace, rychlost a smysl
Pravidelná kontrola
Řešení skla, načasování a smysl
Ochrana zraněné osoby

Doporučení týmu

Použití ochranných prostředků
Vyhodnocení rizik uvnitř vozidla,
reakce na ně
Ochrana dle vzniklé situace
Vytvoření prostoru pro přístup
a manipulaci se zraněnou osobou
Včasný počáteční přístup

Z

E

D

∑

Negativa

Účinný postup vyproštění
Výsledný vytvořený prostor
Ovládání nářadí
Vyprošťovací nářadí a správná
technika vytvoření prostoru
Ovládání nářadí,
volba použití (úhlů)
Znalost nebezpečí, rozpoznání,
identifikace, následné jednání
Uvolnění, vyproštění a transport
zraněné osoby
Přijatelné prostředí,
žádné nežádoucí pohyby

Z

E

D

∑

Inovace
Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Závěrečné vyproštění (vytažení)
Ochrana zraněného
Bezpečnost a týmová spolupráce
při vyprošťování
Změna postupu,
příprava a provedení
Bezpečnost a OOP
Práce s nástroji
Obhajoba postupu

(0 ‐ 5 bodů)

Kompenzace složitosti scénáře

(0 ‐ 10 bodů)

SOUČET BODŮ CELKEM
(max. 195 bodů)
Podpis rozhodčího
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Příloha č. 6 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.
Místo soutěže:

Hodnotící tabulka pro oblast

PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC
Rozhodčí

Datum:

Tým

Přístup a kontakt
Průzkum, oslovení (nehýbat
hlavou), představení, bezpečnost
zdravotníka ‐ částečná stabilizace
Život zachraňující úkony, záklon
hlavy, uklidnění
Ohrožení zdravotníka a zraněného,
bezpečný vstup (sklo, ostré hrany,
končetiny z vozu), přístup

Z

E

D

∑

Vyšetření a zajištění
Fixace páteře, nasazení krčního
límce jde‐li (rukavice)
Zajištění dýchacích cest, podání O2,
tepelný komfort

Z

E

D

∑

Pozitiva

Doporučení týmu

Celková prohlídka zraněného
Vybavení
Zdravotní pomůcky ‐ manipulace,
zacházení
Umí použít pomůcky ‐ monitoring
během zásahu + pulzní oxymetr
Ochrana zraněné osoby

Z

Vyproštění
Příprava zraněného na transport,
polohování, naložení na desku
Transport zraněného, deka,
vyproštění, transport z vozidla

Z

E

D

∑

Negativa

E

D

∑

Inovace

Bezpečnost zraněného
Komunikace

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

S velitelem, s týmem ‐ koordinaci
Se zraněným
Bonus zdravotníka
Předání
Stav před příjezdem, při předání
Výsledek vyšetření
a zajištění zraněného
Psychologické aspekty,
hodnocení figuranta
Obhajoba postupu

(0 ‐ 5 bodů)

Kompenzace složitosti scénáře

(0 ‐ 10 bodů)

SOUČET BODŮ CELKEM
(max. 195 bodů)
Podpis rozhodčího
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Příloha č. 7 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.
Místo soutěže:

CELKOVÉ POŘADÍ
Soutěžní tým

Čas

body
za čas

Taktika
provedení
zásahu
body

podpis velitele soutěže

pořadí

Technika
provedení
zásahu
body

pořadí

První
předlékařská
pomoc
body

pořadí

podpis hlavního rozhodčího

Celkové
body

Hodnocení

CELKOVÉ
POŘADÍ

Datum:

