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Význam IZS

 zajištění spolupráce mezi záchrannými, pohotovostními a odbornými 
složkami státní zprávy a samosprávy, fyzických a právnických osob                        
při likvidaci havárií, hromadných neštěstí a katastrof, …

Hasiči a záchranáři zdravotnické záchranné služby 

spolupracují při záchranných pracích

http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_syst%C3%A9m

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Integrovany_zachranny_system.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Integrovany_zachranny_system.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_syst%C3%A9m


Složky IZS

I. Základní  složky

1. Zdravotnická záchranná 

služba

2. Hasičský záchranný systém

3. Policie ČR

II. Ostatní složky

1. Zdravotnická brigáda kynologů 

2. Vodní záchranná služba 

3. Český červený kříž 



I. Základní složky IZS

1. Zdravotnická záchranná služba

Týmy:

 RLP – rychlá lékařská pomoc

 RZP – rychlá zdravotnická 
služba 

 LZP – letecká záchranná služba

Pohled na vnitřní zástavbu sanitního 

vozidla Zdravotnické záchranné služby 

Moravskoslezského kraje 

Vrtulník letecké záchranné služby 

pro Kraj Vysočina

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chr

ann%C3%A1_slu%C5%BEba_Kraje_Vyso%C4%8Dina

20.8. 2012

Volkswagen Transporter T5 

Zdravotnické záchranné služby 

Kraje Vysočina určeny                     

pro výjezdy v režimech rychlá 

zdravotnická pomoc a rychlá 

lékařská pomoc 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu

%C5%BEba_Kraje_Vyso%C4%8Dina

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_Moravskoslezsk%C3%A9ho_kraje_(01).JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_Moravskoslezsk%C3%A9ho_kraje_(01).JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bell_alfa_vysocina.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bell_alfa_vysocina.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_Kraje_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_kraje_Vyso%C4%8Dina_ambulance_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_kraje_Vyso%C4%8Dina_ambulance_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_Kraje_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba


Systém Rendez-Vous (systém RV )

Systém RV funguje na principu 

setkávání dvou typů výjezdových 

skupin u zásahů:

 rychlá zdravotnická pomoc                            

ve složení: řidič-záchranář                       

a zdravotnický záchranář 

 rychlá lékařská pomoc v systému 

RV (RV) ve složení:                                

řidič-záchranář a lékař

Sestava Rendez-Vous 

Zdravotnické záchranné služby 

Olomouckého kraje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_Rendez-Vous

20.8. 2012

Vybavení RV vozidla Zdravotnické záchranné 

služby Olomouckého kraje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_Rendez-Vous

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ambulance_Volkswagen_T5.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ambulance_Volkswagen_T5.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_Rendez-Vous
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_Olomouck%C3%A9ho_kraje_ambulance_equipment_rendez-vous.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_Olomouck%C3%A9ho_kraje_ambulance_equipment_rendez-vous.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_Rendez-Vous


2. Hasičský záchranný sbor                     

= HZS

Význam:

 prozkoumává prostor havárie

 zjišťuje, zda nebudou ohroženy 

životy záchranářů

 uzavírá (spolu s policií) prostor 

nehody

 poskytuje technickou PP

 spolupracuje se zdravotníky  na 

poskytování PP zraněných

Hasiči ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou 

službouvyprošťují zraněného z auta 

Požární automobil hasičského sboru DP Praha

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%

BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk

%C3%A9_republiky

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Na_Kn%C3%AD%C5%BEec%C3%AD,_LIAZ_HZS_DPHLMP.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Na_Kn%C3%AD%C5%BEec%C3%AD,_LIAZ_HZS_DPHLMP.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hasici_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hasici_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


3. Policie ČR

Význam:

 uzavírá místo nehody

 řídí bezpečnost v místě nehody

 zabezpečuje ochranu majetku 

postižených

 identifikuje postižené

Znak Policie České republiky

http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

20.8. 2012

Škoda české policie, barevné provedení po roce 2008 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republik

y

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C4%8CR_seal.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C4%8CR_seal.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Policie_Czech_republic_Skoda_Ohrada.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Policie_Czech_republic_Skoda_Ohrada.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


II. Ostatní složky IZS

1. Zdravotnická brigáda kynologů

2. Vodní záchranná služba

3. Český červený kříž Vlajka Českého červeného kříže

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%

BD_%C4%8Derven%C3%BD_k%C5%99%C3

%AD%C5%BE

20.8. 2012

Německý ovčák

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_ps%C5%AF

20.8. 2012

http://www.ibrno.cz/brno/756-jak-zachranit-vodni-zachranare.html

20.8. 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Red_Cross.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Red_Cross.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_%C4%8Derven%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GermanShep1_wb.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GermanShep1_wb.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_ps%C5%AF
http://www.ibrno.cz/brno/756-jak-zachranit-vodni-zachranare.html


Linky tísňového volání

112 Integrovaný záchranný systém 

150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba 

158 Policie ČR



Komunikace s operačním střediskem zdravotnické 

záchranné služby

 představit se

 co se stalo

 počet raněných + závažnost zranění

 místo (ulice, číslo domu, patro, popř. terén)

 další komunikaci vede operátor – volající co nejpřesněji odpovídá                   
na otázky 

 způsob již poskytované PP

 v závěru – upřesnit příjezdovou trasu, zdůraznit orientační body, 
povětrnostní podmínky, oznámí své telefonní číslo
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