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VEŘEJNÉ SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ 
MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ A JEDNOTEK IZS

s motem Českého červeného kříže ke Světovému dni ČKČP

9.května 2018 
13:00 - 17:00 hod.

Milevsko nám. Eduarda Beneše
Program

 Tři ukázky neodkladné, jednoduché a účinné laické první pomoci dětských 
záchranářů potřebné pro záchranu lidského života před příjezdem IZS v reálných 

situacích. 
* * * * *

 Následná spolupráce s profesionálními složkami IZS a ukázka činnosti 
profesionálů spojená s ukázkou jejich techniky a vybavení.  

* * * * *
Propagace používání mobilní aplikace ZÁCHRANKA a AUTOMATICKÉHO 
EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU s možností vyzkoušení si základních život 

zachraňujících úkonů.

„všude pro každého”



PROPOZICE 
VEŘEJNÉ SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ  

MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ A JEDNOTEK IZS NA ÚZEMÍ MĚSTA MILEVSKA 

s motem Českého červeného kříže ke Světovému dni ČKČP  

„všude pro každého“ 
 

Datum a čas konání:   9. května 2018 od 13:00 do 17:00 hod. 

Místo konání:    Milevsko, nám. Eduarda Beneše        
 

Hlavní organizátor:    OS ČČK PÍSEK  

Spoluorganizátoři:   DDM Milevsko, Město Milevsko 

Pod záštitou:    starosty města Milevska Ing. Ivana Radosty. 
 

Organizační výbor:  

Ředitelka cvičení:    Hana Komínková 

Tajemník:    Mgr. Vilém Fink   
  

Technický ředitel:    Ing. Bc. Karel Dvořák tel. 608113007 

Hlavní pořadatel:   Lukáš Nebes   tel. 735705822 

Hlavní maskér:          Anežka Maříková   

Za tým HZS Milevsko:  Bc. Lukáš Kamenský DiS.   

Za tým PČR Milevsko:  Ing. Bc. Jiří Jordán 

Za tým MP Milevsko:   Jan Krlín  

Za tým MěÚ Milevsko:  Bc. Jiří Batysta, DiS.  

Za tým ČČK OS Písek:  Bára Baťková 

Za tým MZ ČČK Písek:   Filip Sobotka   

Za tým MZ DDM Milevsko:   Bc. Zdeňka Slabová 
 

Cíl veřejného součinnostního cvičení:  

- seznámení veřejnosti s potřebou neodkladné první pomoci před příjezdem IZS 

- ukázka laické první pomoci s improvizovanými prostředky i zdravotnickým materiálem  

- ukázka jednoduchých postupů první pomoci, které zvládnou i dětští záchranáři 

- ukázka činnosti profesionálů v návaznosti na život zachraňující činnosti laiků 

- ukázka vybavení, spolupráce a pracovních postupů profesionálních složek IZS 

- ukázka řešení mimořádné krizové situace, způsobené například teroristickým činem 

- propagace používání mobilní aplikace záchranka a AED 

- propagace používání bezpečnostních systémů, dětských sedaček a pásů 

- propagace kurzů první pomoci pro veřejnost 

- možnost vyzkoušení si základních jednoduchých život zachraňujících úkonů 

 



Harmonogram:  

 13:00 Úvod, uvítání a představení přítomných složek, účastníků, organizátorů a cílů.  

 13:15 Předvedení a vyzkoušení si přivolání pomoci přes aplikaci „záchranka“.  

 13:30 Ukázka dopravní nehody dvou osobních vozidel se čtyřmi zraněnými 
osobami. Poskytnutí první pomoci, resuscitace, vyproštění a ošetření osob, zajištění 
místa. 

 14:00 Předvedení a vyzkoušení si záklonu hlavy při bezdeší, činnosti při obstrukci 
dýchacích cest a resuscitaci s ukázkou resuscitace pomocí AED. 

 14:30 Ukázka napadení osob agresorem. Eliminace ozbrojeného pachatele 
psovodem a následné zadržení, první pomoc raněným, zástava masivního krvácení a 
ošetření. 

 15:00 Předvedení a vyzkoušení si zástavy masivního krvácení – tlakovým obvazem. 
Objasnění, v kterých případech je vhodné užití zaškrcení a ukázka způsobu přiložení 
škrtidla a péče o amputát. 

 15:30 Ukázka výbuchu odloženého zavazadla na veřejném místě uprostřed 
shromážděných lidí s 10 zraněnými osobami. Zajištění místa, třídění raněných, 
spolupráce složek IZS, první pomoc, ošetření zraněných hromadného neštěstí.  

 16:00 Prohlídka přistavené techniky a prostředků Hasičského záchranného sboru, 
Policie České republiky, Městské policie Milevsko a Českého červeného kříže. 

 

 

Pořadatel akce si vyhrazuje právo pozměnit harmonogram cvičení, obsah ukázek a 
předváděček, zaměnit je nebo zrušit a to vzhledem k možné nepřízni počasí, možného 
nezájmu diváků, či možným technickým obtížím.  

 

 

Zpracoval: Ing. Karel Dvořák       

Hana Komínková 

ředitelka ČČK OS Písek 
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